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Mudanças realizadas no projeto; 

 

 Projeto do estudo de validação, intitulado “Validade do auto-relato de 

Diabetes Mellitus Gestacional no pós-parto imediato”; 

 

Parte II 

 Relatórios dos Trabalhos de Campo, onde se apresenta as atividades 

planejadas e realizadas no Projeto de Doutorado; 

 

Parte III  

 Quatro artigos resultantes do tema estudado: 

Artigo 1: Maternal Birth Weight and Gestational Diabetes: a review of the literature; 
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I.a PROJETO DE PESQUISA 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONCEITO 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma desordem heterogênea 

caracterizada pela intolerância aos carboidratos, intolerância à glicose, 

hiperglicemia em variados graus de intensidade, com início ou diagnosticada 

pela primeira vez durante a gestação. Tal definição não exclui, portanto, a 

possibilidade que a intolerância à glicose possa anteceder a gravidez, desde 

que não tenha sido detectada previamente (World Health Organization,1999). 

A importância do diagnóstico de DMG na prática clínica advém do risco 

para a mãe de apresentar diabetes no futuro (Kjos,1995, Yang,2002), mesmo 

com o desaparecimento da condição no período pós-parto. Embora a maioria 

das mulheres com DMG tenha um teste de tolerância à glicose normal quando 

testadas várias semanas após o parto (Metzger and Coustan,1998), déficit na 

secreção de insulina ou aumento da resistência à insulina ou ambos têm sido 

relatados (Catalano,1986), (Dornhorst,1990) e muitas irão, em algum momento 

de suas vidas, desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (Kjos,1995). Além disso, 

algumas evidências mostram que os filhos de mães com DMG apresentam 

manifestações da síndrome metabólica na infância (Boney,2005), maior risco 

do desenvolvimento de obesidade e diabetes mellitus 2 (DM).  

Já na prática obstétrica, preocupa o risco de complicações que afetam 

tanto a mãe como o bebê (doença hipertensiva específica da gravidez, 

polihidrâmnio, parto prematuro, hipoglicemia, distócia de ombro e morte fetal), 

além de maior necessidade de cesariana, atribuída ao excesso de peso do 

recém-nascido (RN), já que o DMG está associado à macrossomia fetal (>4kg). 

O aumento de morbidade perinatal materna resultante do aumento nas 

cesarianas (Berard,1998) e extrações a fórceps ou vácuo, deve-se não 

somente à macrossomia fetal mas também à tentativa de prevenir os óbitos 

associados ao DMG (Metzger and Coustan,1998).  

Existe um consenso mundial de que a prevalência do DMG está 

aumentando globalmente. Mas, existem consideráveis controvérsias sobre a 
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importância clínica do DMG e a magnitude do seu impacto sobre a saúde da 

mãe e do recém nascido (Metzger and Coustan,1998). Nas últimas décadas, 

tem sido discutido inclusive o benefício advindo do diagnóstico do DMG. 

Postulam alguns que o DMG meramente representa uma intolerância à glicose 

que antecede a gravidez (Jarrett,1993), (Harris,1988). O Third Internacional 

Workshop-conference on Gestational Diabetes Mellitus enfatiza a importância 

clínica de desenvolver novos critérios diagnósticos que sejam baseados no 

potencial de detectar gestações em risco para desfechos perinatais adversos 

como resultado da hiperglicemia materna, ao invés de colocar ênfase na 

identificação de mães em risco de progressão de diabetes fora da gravidez 

(Metzger,1991). De acordo com os critérios de Wilson, o rastreamento e o 

diagnóstico justificam-se se através destes for possível mudar o curso do DMG, 

diminuindo a morbidade ou mortalidade associadas a esta condição (Wilson 

and Jungner,1968). Ainda não está claro e consistente que alguma intervenção 

possa reduzir estes riscos. Muitos autores ainda questionam, por exemplo, o 

risco aumentado de morte intra-uterina associados ao DMG, embora outros 

tenham encontrado associação significativa (O'Sullivan,1973) (Pettitt,1980) 

(Aberg,1997) (Lucas,1993). O maior problema no estudo de DMG e natimortos 

é a baixa incidência de ambas as condições, necessitando de um estudo com 

grande número de gestantes para tornar válidas as conclusões. O Fourth 

Internacional Workshop-conference on Gestational Diabetes Mellitus concluiu 

que, quando o DMG é diagnosticado e tratado intensivamente, o risco de morte 

intra-uterina é semelhante ao da população obstétrica geral (Metzger and 

Coustan,1998). Por outro lado, alguns ensaios clínicos têm demonstrado que o 

tratamento agressivo com insulina pode reduzir a incidência de macrossomia, 

cesarianas e traumas obstétricos (Coustan,1991), (Metzger and Coustan,1998).  

 

1.2 O RASTREAMENTO  

A gestação é uma situação fisiológica de resistência insulínica, portanto, 

podendo ser o momento mais precoce na vida da mulher para testar sua 

capacidade de responder a um estresse fisiológico e detectar aquelas em 

maior risco de desenvolver DM no futuro. 

O rastreamento para DMG foi primeiro instituído para detectar mulheres 

que desenvolveram intolerância à glicose durante a gestação, presumivelmente 
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por causa de influências do lactogênio placentário, cortisol, somatomedinas e 

outros hormônios diabetogênicos alterados pela gravidez. O`Sullivan and 

Mahan propuseram um critério para diagnóstico de diabetes, em 1964, na 

tentativa de identificar mulheres em risco de desenvolver diabetes nos 

próximos oito anos. Estes critérios foram adaptados para identificar mulheres 

em risco de desfechos adversos pré-natais (O'Sullivan and Mahan,1964), 

(O'Sullivan,1973). 

Em 2003, o US Preventive Services Task Force (USPSTF) em uma 

revisão da literatura existente sobre o DMG, concluiu que as evidências 

existentes eram insuficientes para recomendar ou contra-indicar rastreamento 

de rotina para esta condição (US Preventive Services Task Force,2003). Há 

boas evidências de que o rastreamento associado à dieta e/ou insulina podem 

reduzir a taxa de macrossomia fetal em mulheres com DMG. No entanto, não 

há evidências suficientes de que o rastreamento universal possa reduzir 

importantes desfechos de saúde para as mães e bebês, como cesariana, 

trauma obstétrico ou neonatal, mortalidade ou morbidade.  

Apesar de mais de 30 anos de pesquisas, não há consenso com 

respeito a vários aspectos relacionados ao DMG, como a necessidade de 

rastreamento, critérios diagnósticos, tratamento e até mesmo a validade do 

diagnóstico de DMG como um diagnóstico médico (Jarrett,1993). O Fourth 

Workshop-Conference em DMG (Metzger and Coustan,1998) e a Associação 

Americana de Diabetes (American Diabetes Association,2003), o Report of the 

Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus 

(Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes 

Mellitus,2000) e o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (American 

College of Obstetricians and Gynecologist,1994) recomendam rastreamento 

seletivo para mulheres com idade igual ou maior a 30 anos ou para as mais 

jovens com fatores de risco. Ainda recomendam rastreamento universal para 

mulheres de grupos étnicos com relativamente altas taxas de diabetes e DMG 

(hispânicas, afro-americanas, nativo-americanas, asiáticas do sul e leste, 

polinésias e descendentes de aborígenes) particularmente quando estas 

residem em países industrializados. A Organização Mundial de Saúde (OMS), 

por outro lado, recomenda o rastreamento do diabetes gestacional para todas 

as gestantes, independente da presença ou não de fatores de risco (World 
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Health Organization,2003).  

No Brasil, na década de 90, foi realizado o Estudo Brasileiro de Diabetes 

Gestacional (EBDG), um grande estudo com cerca de 6000 gestantes 

(Schmidt,2001). O Grupo de Trabalho em Diabetes e Gravidez também no 

Brasil (GTDG), embasado neste estudo e em evidências da literatura, em seu 

Segundo Encontro, recomenda que o rastreamento do DMG deva ser universal 

e, por questões de baixo custo e validade, sugere o teste de glicemia de jejum, 

a partir da 20ª semana de gestação, como teste de rastreamento. O ponto de 

corte sugerido para a classificação de rastreamento positivo é de 85 mg/dl e 

nestes, o exame diagnóstico recomendado é o teste oral de tolerância com 75 

g de glicose. Já o critério para o diagnóstico do DMG é glicemia de jejum > 110 

mg/dl ou glicemia de 2 horas pós-sobrecarga > 140 mg/dl. Na presença de 

fatores de risco, apesar de glicemia abaixo de 85 mg/dl, o GTDG recomenda 

repetir o rastreamento no terceiro trimestre (Reichelt,2002). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), também baseada 

no EBDG, os indivíduos em alto risco para diabetes gestacional incluem 

mulheres com idade superior a 25 anos, obesas ou com ganho excessivo de 

peso na gravidez atual, deposição central de gordura corporal, história familiar 

de diabetes em parentes de primeiro grau, baixa estatura (<1,51 cm), 

crescimento fetal excessivo, polidrâmnio e hipertensão ou pré-eclâmpsia na 

gravidez atual, além de antecedentes obstétricos de morte fetal ou neonatal, 

macrossomia ou DMG (Sociedade Brasileira de Diabetes,2005). 

O Ministério da Saúde, na terceira edição das Normas Técnicas para 

Atendimento Pré-natal, recomenda glicemia de jejum universal na primeira 

consulta e, se a gestante apresentar dois ou mais fatores de risco (os mesmos 

descritos pela SBD), recomenda repetir a glicemia de jejum na 20ª semana 

(Ministério da Saúde,1998).  

Diferentes estudos apresentam diferentes fatores de risco e orientações 

quanto à rastreamento. A OMS refere como apresentando alto risco para DMG 

as mulheres idosas, aquelas com história prévia de intolerância à glicose, com 

história de ter tido bebês grandes para a idade gestacional (GIG), mulheres de 

grupos étnicos de alto risco e qualquer mulher que tenha glicemia de jejum ou 

casual elevada. Recomenda rastreamento para diabetes mellitus entre a 24ª e 

28ª semana de gestação e teste oral de tolerância à glicose (TOTG) 75 g como 
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teste diagnóstico.  

Para o USPSTF, as características mais fortemente associadas com o 

aumento do risco de DMG são: obesidade materna, definida como índice de 

massa corporal (IMC) >25 kg/m2, idade > 25 anos, história familiar ou pessoal 

de DM ou história de DMG em gestação anterior, além de pertencer a grupos 

étnicos como hispânicos, afro-americanos, ameríndios e asiáticos do sul e 

leste. De acordo com este Comitê, usando os critérios acima, poder-se-ia 

identificar 90% de todas as mulheres com risco de desenvolver DM (US 

Preventive Services Task Force,2003).  

Em resumo, há na literatura consenso quanto ao QUE é DMG. No 

entanto, as três principais questões a serem respondidas com relação a um 

programa de rastreamento do DMG ainda estão em aberto: QUEM? COMO? e 

QUANDO? Com o objetivo de evitar exames desnecessários e deixar de 

diagnosticar mulheres com potencial risco, é interessante que se tenham bem 

claros quais são os fatores de risco associados ao DMG para uma determinada 

população, ou seja, QUEM são as pessoas que deverão ser rastreadas para 

DMG.  

 

2 JUSTIFICATIVA  
 

Vários fatores de risco para o DMG são bem conhecidos e têm ampla 

literatura a respeito, como a idade, a obesidade e a história familiar de 

diabetes. Outros fatores são ainda controversos como a altura materna, baixo 

peso ao nascer (BPN) materno, tabagismo, paridade e raça. Um estudo de 

base populacional, como uma coorte, que inclua todos os nascimentos que 

ocorreram durante um ano em uma cidade de porte médio, permite uma boa 

estimativa da prevalência e dos fatores associados ao DMG nesta população. 

Além disso, sendo essa coorte futurística, será possível investigar, entre os 

filhos das mulheres com DMG, alguns desfechos antropométricos associados a 

essa exposição. 

Estimativas do risco associado ao DMG são muito importantes na 

tomada de decisões quanto à implementação de programas de rastreamento e 

se estes devem ser seletivos ou universais. O conhecimento dos fatores de 

risco para DMG é de particular interesse aos serviços de saúde, quer seja para 
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o planejamento de ações de prevenção primária (prevenção da obesidade, 

aconselhamento genético) ou de prevenção secundária (rastreamento e uso de 

dietas hipocalóricas e/ou insulina durante a gestação para os casos 

diagnosticados). Através do diagnóstico precoce, pode-se diminuir o risco de 

desfechos negativos durante a gravidez e parto e proteger a saúde atual e 

futura, tanto da mãe como do recém-nascido (RN). O presente estudo pretende 

contribuir com o conhecimento científico para a tomada de decisões. 

A próxima seção descreve a bibliografia atualmente disponível sobre o 

tema e o Quadro 1 apresenta um resumo das publicações. 



 
 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA  
 

As bases de dados consultadas foram Medline, Cochrane, Lilacs e 

PAHO. Os descritores utilizados nas buscas foram: pregnancy diabetes AND 

age; pregnancy diabetes AND obesity; pregnancy diabetes AND smoking; 

pregnancy diabetes AND weight gain; pregnancy diabetes AND body mass 

index; pregnancy diabetes AND abdominal obesity; pregnancy diabetes AND 

abdominal circumference; pregnancy diabetes AND height; pregnancy diabetes 

AND hypertension; pregnancy diabetes AND fetal macrossomia; pregnancy 

diabetes AND race; pregnancy diabetes AND ethnicity; pregnancy diabetes 

AND educational status; pregnancy diabetes AND risk factors; pregnancy 

diabetes AND nuclear family; pregnancy diabetes AND fetal death; pregnancy 

diabetes AND anthropometry; pregnancy diabetes AND offspring; pregnancy 

diabetes AND child development; pregnancy diabetes AND newborn. 

Através das referências dos artigos alcançados foram localizados outros 

artigos que não foram localizados na base de dados através dos descritores 

utilizados. Foram buscados também os Consensos de diversas entidades 

nacionais e mundiais, além de estudos versando sobre a fisiopatologia de 

diversas associações.  

Através desta estratégia foram localizados 2796 resumos. Os critérios 

utilizados para inclusão de artigos foram: trabalhos em inglês, português, 

espanhol e francês, estudos em humanos, artigos contendo DMG como 

desfecho, avaliando os fatores de risco para o desenvolvimento de DMG, e 

artigos contendo DMG como exposição e tendo como desfecho crescimento e 

desenvolvimento infantil. A primeira seleção foi feita através da leitura de títulos 

e resumos. Foram excluídos artigos com estudos em animais e que avaliassem 

tratamentos do DMG. A partir daí foram buscados 186 artigos.  

A revisão da literatura serviu de base para os três artigos da tese. Para o 

artigo de revisão, serão incluídos apenas os artigos que avaliarem DMG como 

desfecho e analisaram os fatores de risco associados. Até o presente, foram 

localizados 24 artigos. As demais publicações serviram de base para a 

elaboração deste projeto e serão utilizadas nos outros dois artigos. 

 As próximas seções descrevem, inicialmente, as publicações analisadas 

para o artigo de revisão e, posteriormente, as que avaliaram os efeitos 
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antropométricos do DMG sobre seus filhos. O Quadro 1 apresenta o resumo 

dos estudos que serão utilizados para o artigo de revisão. 

 

3.1 PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA DMG  

3.1.1 PREVALÊNCIA DE DMG 

A prevalência relatada de DMG varia de menos que 1% a mais de 14% 

(Hadden,1985), (Sepe,1985), (King,1998), (Schmidt,2000), (American Diabetes 

Association,2003). A prevalência entre mulheres de baixo risco (brancas, 

menores de 25 anos e com IMC menor que 25 kg/m2), varia de 1,4% a 2,8%, 

(Moses,1999), (Khine,1999), (Di Cianni,2003) em diversos países. Entre 

mulheres com alto risco (idade igual ou maior de 25 anos, obesas ou com 

história familiar de diabetes), na maioria dos países varia de 3,3% a 6,1% 

(King,1998). No Brasil, o EBDG mostrou uma prevalência de 7,6% para 

gestantes com mais de 20 anos que procuraram o serviço de assistência pré-

natal (Schmidt,2001) (Reichelt,2002). Esta grande variação se deve a influência 

de características étnicas, raciais, genéticas, comportamentais e culturais, mas 

também ao fato de não haver uma padronização de testes de rastreamento ou 

de critérios diagnósticos do DMG. Não há consenso sobre a época de 

realização do exame de glicemia, se o rastreamento deve ou não ser universal, 

sobre a dose de glicose a ser usada para o TOTG, o tempo pós-carga para ser 

coletada a amostra de sangue ou quanto a ponto de corte diagnóstico.  

No entanto, a literatura médica concorda que determinadas exposições 

são fatores de risco ou marcadores de risco para o aparecimento desta 

condição. Ter filhos com peso ao nascer ≥ 4 kg, ter história de abortos, 

natimortos ou DMG em gestação prévia, ter hipertensão ou pré-eclâmpsia 

durante a gestação (Reichelt,2002), (Innes,2002), (Yang,2002) são marcadores 

do risco de diabetes mellitus na gestação subseqüente. Os fatores de risco 

para diabetes mellitus gestacional mais freqüentemente detectados, através de 

diferentes delineamentos, como estudos de coorte (Jang,1998), (Terry,2003) e 

casos e controles (Amarin and Akasheh,2001), bem como em diferentes 

populações, como entre coreanas (Jang,1998), suecas (Terry,2003), 

jordanianas (Amarin and Akasheh,2001), chinesas (Yang,2002) e italianas (Di 

Cianni,2003), com forte gradiente biológico (Jang,1998),(Gilbert,1999) são: 
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maior idade, obesidade e história familiar de diabetes. Este conhecimento é 

decorrente de estudos já existentes sobre os fatores de risco para DM2.  

Nos últimos anos, poucos estudos foram realizados especialmente para 

avaliar os fatores de risco associados a populações (Kale,2004), (Yang,2002), 

(Di Cianni,2003, Naylor,1997). A maioria dos estudos recentes em que se 

encontra a associação entre idade, obesidade e história familiar de DM foram 

desenhadas com outros objetivos ou foram realizados com grupos 

selecionados de indivíduos (Solomon,1997), (Khine,1999), (Berkowitz,1992), 

(Egeland,2000), (Innes,2002), (Seghieri,2002), (Terry,2003), (Amarin and 

Akasheh,2001), (Gilbert,1999), (Jang,1998). 

 

3.1.2 FATORES DE RISCO PARA DMG 

 

3.1.2.1 IDADE MATERNA 

O avanço da idade é um fator de risco de longa data conhecido para o 

desenvolvimento de DM2, ocorrendo mais altas prevalências em populações 

idosas. Sendo a população de gestantes uma população jovem seria possível 

questionar se esta tendência se mantém em populações em idade reprodutiva. 

A literatura aponta claramente que mesmo para esta população jovem, há um 

aumento crescente do risco à medida que a idade aumenta independente do 

IMC e da paridade. Os riscos relativos associados variam de acordo com os 

grupos estudados e com os ajustes feitos. Mas, pode-se com certeza afirmar 

que esta associação apresenta forte gradiente biológico e grande força de 

associação. Na coorte das enfermeiras (Solomon,1997), contemplando 

mulheres de 25 anos ou mais, o risco ajustado de ter DMG foi duas vezes 

maior em mulheres com mais de 40 anos, em comparação com as de menor 

idade. A análise bruta mostrou aumento de 4% (IC95% 2%-6%) no risco de 

DMG a cada ano de idade acima dos 25 anos. Gilbert et al (1999) estudaram 

as complicações da gestação de mulheres de mais de 40 anos e observaram 

que estas eram quatro vezes mais prováveis de desenvolver DMG que as 

mulheres de 20 anos. 

Estudo em uma coorte de aproximadamente 10.000 gestantes em Nova 

Iorque (Berkowitz,1992) para avaliar diferenças raciais, em 1992, encontrou 
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riscos relativos de 1,42 (IC95% 0,70-2,89); 2,56 (IC95% 1,33-4,91); 2,67 

(IC95% 1,40-5,09); 3,81 (IC95% 1,98-7,33) e 6,88 (IC95% 3,42-13,81), 

respectivamente, para as idades de 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, >40 em 

relação à <20, quando ajustados somente para as características sócio-

demográficas.  

Egeland et al, em 2000 na Noruega, em uma coorte de dados 

secundários de aproximadamente 139.000 gestantes, encontraram um odds 

ratio (OR) para ter DMG de 2,8 (IC95% 1,9-4,3) para mulheres com >30 anos, 

em relação às mulheres com 20 anos ou menos (Egeland,2000). 

Innes et al, em estudo de casos e controles realizado em 2002, 

encontraram que a idade das gestantes dividida em grupos de <17, 17-20, 21-

24, >25 anos foi fortemente e positivamente associada ao DMG, com p de 

tendência linear <0,01, e OR=3,08 (IC 1,77-5,36) na comparação do grupo de 

menor e maior idade, mesmo após ajustes para fatores socioeconômicos e 

demográficos (Innes,2002). 

Di Cianni et al, em 2003 na Itália, encontraram prevalência de DMG de 

12,3% para mulheres com mais de 35 anos, significativamente maior, quando 

comparada à prevalência de 4,8% entre as menores de 30 anos, mesmo após 

ajustes (Di Cianni,2003). 

Já Seghieri et al (2002), também na Itália, Yang et al (2002), na China, e 

Lauszus et al (1999), na Dinamarca, detectaram diferenças entre as médias de 

idade das mulheres com DMG e as não diabéticas, sendo significativamente 

maiores entre as primeiras (Seghieri,2002), (Yang,2002), (Lauszus,1999). 

Diferenças de médias também foram encontradas em estudo de 

aproximadamente 9000 gestantes coreanas (Jang,1998), representativas dos 

estratos socioeconômicos do país e que freqüentavam o pré-natal de um 

hospital, na década de 90. As mulheres com DMG eram mais velhas do que as 

que tinham somente rastreamento positivo ao TOTG, mas sem diagnóstico de 

DMG, e essas, mais velhas do que as que tinham rastreamentos negativos, 

apontando para piora da resistência insulínica com o aumento da idade.  
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3.1.2.2 OBESIDADE 

A resistência insulínica associada à obesidade vem sendo demonstrada 

em estudos fora da gravidez. Sendo a gravidez um estado fisiológico de 

resistência insulínica, as mulheres obesas têm maior risco de apresentar 

intolerância à glicose e diabetes. A associação entre DMG e obesidade tem 

sido observada em diferentes populações (Ramachandran,1994), 

(Solomon,1997), (Lauszus,1999), (Yang,2002), (Di Cianni,2003). Este achado 

tem sido demonstrado repetidamente, através de diversos estudos, sendo 

independente da idade. Estudo na Universidade de Yale com 632 adolescentes 

(<19 anos) grávidas (Khine,1999) encontrou IMC pré-gestacional >27,3 kg/m2 

como único fator de risco associado ao DMG. O aumento de peso na 

adolescência como fator de risco para o DMG futuro também foi encontrado no 

estudo das enfermeiras (Solomon,1997). Ter alto IMC aos 18 anos de idade 

associou-se ao risco de ter DMG em mulheres com mais de 25 anos. 

Os estudos que investigaram obesidade como fator de risco mostraram 

grande força de associação tanto quando avaliaram diferenças de médias de 

peso (Jang,1998), (Seghieri,2002), (Yang,2002), como quando utilizaram o 

peso como variável categórica (Di Cianni,2003).  

A relação dose-resposta esteve presente em todos os estudos que 

usaram variáveis categóricas ordinais (Solomon,1997), (Khine,1999), 

(Innes,2002), (Di Cianni,2003). Innes et al (2002) encontraram aumento do 

risco de DMG com aumento do IMC pré-gestacional quando dividiram as 

mulheres em quartís. O teste de tendência linear foi significativo na análise 

ajustada para peso ao nascimento e idade gestacional materno, com riscos 

maiores naquelas mulheres com IMC >26,7 kg/m2 (Innes,2002). Solomon et al 

(1997) encontraram RR de 2,90 (IC95% 2,15-3,91) para mulheres com IMC> 

30 kg/m2 comparadas com as de IMC < 20 kg/m2, mesmo após ajustes para 

idade, história familiar de DM, paridade, etnia e nível de atividade física pré-

gestacional (Solomon,1997). Risco semelhante foi encontrado por Di Cianni et 

al, em 2003 na Itália (Di Cianni,2003).  

A associação encontrada entre DMG e obesidade também tem sido 

demonstrada para sobrepeso. Estudos como o de Cnattingius et al (1998), na 

Suécia, e de Baeten et al (2001), nos EUA, foram desenhados para avaliar a 
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associação entre peso pré-gestacional e o risco de desfechos negativos para o 

feto e mãe (Cnattingius,1998), (Baeten,2001). Esses autores encontraram risco 

aumentado para DMG nas gestantes obesas e com sobrepeso. 

Esta avaliação não tem sido limitada somente à avaliação de IMC, mas 

também de peso pré-gestacional. Berkowitz et al (1992) e Yang et al (2002) 

encontraram, respectivamente, maior prevalência de DMG em mulheres com 

maior peso pré-gestacional e maior média de peso pré gestacional em 

mulheres que apresentaram DMG (Berkowitz,1992), (Yang,2002). Similar 

associação foi encontrada para IMC. 

O ganho de peso pré-gestacional também foi avaliado. No estudo das 

enfermeiras, (Solomon,1997) além dos riscos associados a maiores IMC pré-

gravídicos e alto IMC aos 18 anos, também foi encontrada associação com 

ganho de peso entre os 18 anos e o momento da coleta (amostra de mulheres 

com >25 anos e média de idade de 31 anos). O risco aumentou diretamente 

com a quantidade de peso ganho. Mulheres que ganharam 20 kg ou mais 

tiveram um risco de 3,56 (IC95% 2,70-4,69) para DMG, mesmo após ajuste 

para IMC aos 18 anos e outros potenciais confundidores. 

Por outro lado, a reversibilidade desta associação foi estudada em uma 

coorte de dados secundários, (Glazer,2004) em mulheres obesas (> 90 kg), 

com o objetivo de avaliar se a perda de peso entre as gestações diminuía o 

risco de DMG. Esse estudo encontrou diminuição de 40% no risco para as 

mulheres que emagreceram aproximadamente 5 kg entre as gestações. 

Estudos para DM2 (Knowler,2002) já haviam demonstrado que pequenas 

mudanças de peso podem modificar o risco para ocorrência de DM2. No 

estudo das enfermeiras, (Solomon,1997) por outro lado, os autores não 

encontraram uma significante redução do risco de DMG associada à perda de 

peso desde os 18 anos de idade. 

 

3.1.2.3 HISTÓRIA FAMILIAR DE DIABETES MELLITUS 

A história familiar de DM também é um dos fatores de risco clássicos 

para DMG, com farta literatura a respeito. Berkowitz et al (1992) encontraram, 

na heterogênea população de Nova Iorque, um risco 55% maior de ter DMG 

nas gestantes com história familiar de DM (IC95% 1,22-1,95) (Berkowitz,1992). 



 

 

13 

Jang et al (1998), estudando as coreanas, e Di Cianni et al (2003), as italianas, 

encontraram que a freqüência de história familiar de diabetes mellitus foi duas 

vezes maior no grupo de DMG do que no de rastreamento 

negativo(Jang,1998), (Di Cianni,2003). Já Yang et al (2002), estudando as 

chinesas, encontraram OR maiores (OR 3,46; IC95% 2,43-4,93) para o 

desenvolvimento de DMG em quem tinha história de DM na família 

(Yang,2002). Achados interessantes foram os de Egeland et al (2000), na 

Noruega, que encontraram forte associação entre história materna de DMG e 

DMG da filha (OR 9,3; IC95% 4,1-21,1), após ajuste para idade e paridade 

maternas (Egeland,2000). O achado foi semelhante ao de Innes et al (2002), 

nos EUA, que encontraram que mulheres nascidas de mães cuja gravidez foi 

complicada por DMG apresentaram OR=3,58 (IC95% 1,07-12,01) para 

desenvolver DMG na sua primeira gestação (Innes,2002). Levando-nos a 

pensar que ao se considerar a história familiar de DM, deve-se pensar não 

somente no aspecto genético, mas também no ambiente intra-útero. Na coorte 

das enfermeiras, (Solomon,1997) na análise multivariada, ter mãe, mas não pai 

com DM, associou-se com significante aumento de DMG (1,90; IC95% 1,49-

2,42). Ter ambos os pais com DM aumentou o risco relativo em um ponto 

percentual. Resultado semelhante foi encontrado por Martin et al (1985) que 

relataram altas prevalências de diabetes entre as mães e não pais de mulheres 

com DMG (Martin,1985).  

Dentro da teoria da multicausalidade, existem outros fatores de risco 

menos estudados, mas possivelmente associados ao aparecimento de DMG. 

Poucos estudos foram desenhados especificamente para avaliar sua 

associação com o DMG, entre eles: baixo peso ao nascer materno, baixa 

estatura, maior razão cintura-quadril e tabagismo. Outros fatores para os quais 

há plausibilidade de associação causal com DMG são geralmente coletados 

nos estudos como variáveis confundidoras, entre eles: nível socioeconômico 

baixo, menor escolaridade, maior paridade, excessivo ganho de peso na 

gestação e inatividade física. 

 

3.1.2.4 NÍVEL SOCIOECONÔMICO/ESCOLARIDADE 

Numerosos estudos encontraram associação inversa entre DM2 e status 
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socioeconômico (Brancati,1996), (Robbins,2001), (Cuasay,2001). Mas, apesar 

da epidemiologia destas duas condições serem similares não se sabe se os 

fatores socioeconômicos podem ser fatores de risco para DMG. Determinados 

fatores de risco como nascer com baixo peso, ter menor altura e maior peso 

durante o desenvolvimento são mais freqüentes entre populações mais pobres 

e com menor escolaridade e são descritos como fatores de risco 

independentes de DM. É possível que a associação entre baixo nível 

socioeconômico e DMG possa ser mediada por estas variáveis. Assim, o uso 

de modelo de análises não hierarquizadas pode ser a razão pela qual, 

equivocadamente, os fatores socioeconômicos e a escolaridade sejam pouco 

investigados como fatores de risco para DMG (Victora,1997). 

Em alguns estudos, conduzidos em países desenvolvidos, o nível 

econômico é medido pelo acesso aos planos de saúde pagos. Innes et al 

(2002), ao estudarem a associação de peso ao nascer com DMG, no estado de 

Nova Iorque, não encontraram associação entre desenvolvimento de DMG e 

seguro privado pago ou público ou situação de emprego da mãe durante a 

gestação (Innes,2002). No entanto, encontraram associação inversa entre nível 

educacional e DMG, após ajuste para outros fatores demográficos e 

socioeconômicos. Já Berkowitz et al (1992), estudando um hospital de 

referência que atendia populações com situação socioeconômica diversa, nos 

EUA, encontraram maior prevalência de DMG nas mulheres que freqüentaram 

o serviço público, em relação às que freqüentaram a clínica privada 

(Berkowitz,1992). Estudo realizado na Itália (Bo,2002) encontrou que o maior 

nível de educação materna associou-se com um menor risco de DMG 

(OR=0,61 IC95% 0,4-0,9), em relação ao nível primário. Quando classificaram 

por profissão, as donas de casa com nível primário de educação tiveram 

OR=1,87 (IC 95% 1,1-3,2) e as operárias, OR=1,73 (IC95% 1,1-2,9), em 

relação às executivas, mesmo após ajuste para idade, IMC, altura, história 

familiar de DM2 e gravidez prévia. Por outro lado, Yang et al (2002), ao 

estudarem a população de chinesas, não encontraram associação com 

escolaridade e tampouco com renda domiciliar média (Yang,2002). Devido aos 

resultados ainda controversos, pode ser mais elucidativo estudar esta 

associação em um país onde existem grandes diferenças entre os portadores 

das maiores e menores rendas, pois poderia mais facilmente evidenciar a 



 

 

15 

possível ocorrência desta associação. 

 

3.1.2.5 PESO AO NASCIMENTO 

A associação entre baixo peso materno ao nascer e DMG começou a 

ser discutida baseada nos estudos de Barker et al ou estudos da hipótese da 

origem fetal, ou seja, que a suscetibilidade a doenças crônicas poderia ser 

programada intra-útero (Barker,1993). Estudos de vários países têm 

demonstrado a associação inversa entre peso ao nascimento e o risco tardio 

de DM2 (Rich-Edwards,1999), (Law,1996), (Phillips,1998), resistência insulínica 

(Phillips,1998), (Mi,2000) e outros fatores da síndrome metabólica (Law,1996), 

(Phillips,1998), (Mi,2000). Mas, outros estudos têm encontrado resultados 

diversos. 

Estudos da associação entre DMG e BPN assim como os estudos com 

DM2 apresentam resultados conflitantes. Plante et al, em 1998, realizaram uma 

análise utilizando uma coorte de dados secundários através de registros de 

nascimentos da Pensilvânia, no qual ligaram as informações do registro de 

nascimento da gestante com dados de paridade das mesmas. A análise final foi 

com dados de 6550 mulheres. As mulheres que foram “pequenas para a idade 

gestacional (PIG)” tinham um risco de quatro vezes de apresentarem DMG, 

sendo maior nas brancas do que nas negras (Plante,1998). 

Em 2000, o mesmo grupo analisou a mesma população, porém com 

idade de 24 a 26 anos, utilizando a mesma metodologia. Analisando os partos 

de 1999 e 2000, não houve significância estatística, embora houvesse uma 

tendência inversa em relação ao peso de nascimento e DMG futura. Ao 

comparar os dois estudos, os autores observaram, na segunda amostra, um 

menor número de gestantes que nasceram PIG (Plante,2004). Tal achado 

poderia indicar que algum risco não medido fizesse com que as mulheres que 

foram PIG engravidassem menos aos 25-26 anos de idade. Outra crítica que 

poderia ser feita ao segundo estudo é que, na análise, não foram separadas as 

mulheres que nasceram com peso adequado para a idade gestacional das que 

foram GIG, tornando possível a inclusão de crianças GIG junto com as de peso 

adequado para a idade gestacional (AIG). Crianças GIG poderiam indicar DMG 

das suas mães e, portanto o maior risco de diabetes secundários à história 
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familiar de diabetes mellitus ou a efeitos do DMG intra-útero. Estudos 

realizados com as índias Pima, do Arizona, (McCance,1994), mostraram 

associação em formato de “U”, sendo que mães com baixo peso ao nascer e 

alto peso ao nascer apresentaram risco aumentado para DM. A associação 

com alto peso, no entanto, perdeu a significância após controle para história 

familiar de DM. 

Em 1999, Moses et al realizaram um pequeno estudo na Austrália no 

qual foram selecionados gestantes encaminhadas para uma clínica de pré-

natal e que haviam nascido em um hospital da cidade que atende 50% dos 

partos. As informações do nascimento da gestante foram localizadas no livro 

de registros de nascimentos deste hospital. As médias de peso ao nascer dos 

grupos com DMG e sem DMG não apresentaram diferenças significativas. Mas, 

esse estudo não considerou separadamente as que nasceram PIG das que 

foram GIG, nem controlou para história familiar de DM. A análise bivariada 

entre média de glicemia pós-carga, naquelas com diagnóstico de DMG, e o seu 

peso ao nascimento, dividido em categorias (PIG, AIG, GIG), mostrou um 

formato de U entre pequeno, adequado e grande ao nascimento, com relação 

aos níveis de glicose após 2 horas. Entre as mulheres diagnosticadas com 

DMG, o nível de glicose pós-prandial foi maior entre as PIG do que entre as 

AIG, o que poderia sugerir uma maior resistência insulínica entre as mulheres 

nascidas pequenas, mas a associação não alcançou significância estatística 

(Moses,1999). 

Já em 2000, Egeland et al estudaram registros médicos de nascimentos 

na Noruega, formando uma grande coorte retrospectiva (138.714 gestantes) 

com dados secundários de mulheres nascidas de 1967-1984 e que tiveram 

filhos entre 1988-1998. Este estudo mostrou uma significante tendência inversa 

de DMG em relação ao peso ao nascimento e peso para idade gestacional com 

OR=1,8 (IC95% 1,1-3.0) para mulheres com peso ao nascimento < 2500g, em 

relação às nascidas com 4000- 4500g (OR=1,0). As gestantes nascidas com 

PN > 4500g apresentaram OR=1,5 (IC95% 0,8-2,9). Semelhantes achados 

foram encontrados para peso para idade gestacional. Ou seja, ter baixo peso 

ao nascimento e/ou ser PIG aumentavam o risco de DMG. As análises foram 

ajustadas para história materna de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, 

eclampsia, hipertensão, placenta abrupta, idade da gestante, paridade além de 
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idade e paridade da mãe da gestante por ocasião do nascimento desta 

(Egeland,2000).  

Mais tarde, em 2002, Innes et al, realizaram um grande caso-controle, 

com dados secundários de duas fontes do departamento de saúde dos EUA. A 

amostra foi constituída de aproximadamente 23.000 mulheres gestantes que 

completaram a primeira gravidez no estado de Nova Iorque, entre 1994 e 1998, 

e que nasceram neste estado a partir de 1970.  

Foram selecionados 440 casos com diagnóstico de DMG baseados no 

CID 9 e os controles foram todas as gestações remanescentes. Com relação 

ao peso ao nascimento, a análise bruta mostrou formato em “U”. Mas, após 

ajuste para outros fatores, entre eles IMC e DM materna, a associação entre 

peso > 4000 g e DMG não foi mais significativa, como também demonstrado 

em outros estudos já citados. As análises ajustadas reforçaram a relação dose-

resposta inversa e aumentaram a magnitude da associação entre baixo peso 

ao nascimento e o risco de DMG (< 2000 g, OR= 4,23 IC 95% 1,55 e 11,51, em 

relação às nascidas com 3500-3990 g). A associação inversa entre peso ao 

nascimento e DMG foi tão forte entre as mulheres nascidas pré-termo como 

entre as nascidas a termo. Este estudo parece ser o primeiro a demonstrar 

uma forte relação dose-resposta entre o crescimento fetal relativo e o risco de 

DMG. Além disso, mulheres nascidas de gestações cujas mães sofreram 

complicações na gravidez tiveram OR 45% maior para ter DMG na sua própria 

gravidez. As variáveis analisadas incluíram crescimento intra-útero, peso ao 

nascimento e outras variáveis experimentadas pela gestante no próprio 

nascimento como, gestação multifetal, ordem de nascimento, idade materna, 

nível de educação dos pais no momento do nascimento, eclampsia, 

hipertensão, diabetes, doença cardíaca e renal, ruptura de placenta e placenta 

prévia. Os fatores de risco da gestante atual foram os socioeconômicos e 

demográficos, idade gestacional de início do pré-natal, uso de álcool na 

gestação, tabagismo, altura, índice de massa corporal pré-gravidez e ganho de 

peso na gestação. A análise foi realizada através da regressão logística 

múltipla utilizando diferentes modelos (Innes,2002). 

Em 2002, na Itália, Seghieri et al analisaram 604 grávidas encaminhadas 

para diagnóstico de DMG por apresentarem alteração de glicemia ao 

rastreamento ou fatores de risco para DMG. Após ajuste para idade, paridade, 



 

 

18 

história familiar de DM, peso e IMC pré-gestacional, o Odds Ratio de ter DMG 

foi duas vezes maior em mulheres com peso ao nascimento < 2600 g, 

comparadas às de maior peso (OR=1,89; IC95% 1,09-3,29). (Seghieri,2002). 

Outro estudo foi realizado em Malta, (Savona-Ventura and Chircop,2003) 

com 162 gestantes diagnosticadas com DMG, de 1996-2001, e que tinham 

informação para peso ao nascimento e história familiar de DM. Estes dados 

foram comparados com dados da população geral através de estudos feitos 

nesta mesma população em 1965 e 1981. Pesos ao nascimento <2000g e 

>4500g apresentaram, respectivamente, RR de 2,79 e 2,73, em relação ao 

peso normal e foram estatisticamente diferentes. Como nos estudos anteriores, 

a associação encontrada entre macrossomia ao nascimento e DMG acontece 

particularmente em associação com história familiar de diabetes e, 

especialmente, a história materna de diabetes.  

 

3.1.2.6 ALTURA 

Estudos em populações não grávidas demonstraram associações entre 

baixa estatura, intolerância à glicose e DM2 (Brown,1991), (Jarrett,1993), 

independentes da idade (Sayeed,1997), (Pan XR,1997), (Pan,2001), 

(Mooy,1995), (Stanner,1997), do IMC (Sayeed,1997), (Pan,2001), (Mooy,1995), 

(Stanner,1997) e da desnutrição intra-útero (Stanner,1997). Recentes estudos 

têm pesquisado a associação entre altura e DMG.  

Jang et al em 1998 estudaram, na Coréia, uma coorte de gestantes com 

24-28 semanas de gestação, que procuraram o serviço pré-natal de um 

hospital comunitário, que recebia diversos grupos socioeconômicos, na área 

metropolitana de Seul. Após teste de rastreamento, as gestantes foram 

classificadas como rastreamento negativo, positivo não-DMG (rastreamento 

positivo não confirmado) e DMG. O estudo encontrou que a altura das 

gestantes associou-se inversamente com o diagnóstico de diabetes. A média 

de altura diminuiu progressivamente entre os grupos de rastreamentos 

negativos, positivos não-DMG e DMG, com diferença estatisticamente 

significativa. Resultados concordantes foram encontrados no mesmo estudo 

quando foram estratificados em quartís de altura e as glicemias analisadas 

após ajuste para idade e IMC. As médias de glicemia foram mais altas no 
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menor quartil de altura e diminuíram significativamente à medida que a altura 

aumentou. Os autores ainda analisaram a associação entre DMG e quartís de 

altura após ajuste para idade e IMC. A altura <157cm mostrou OR=2,04 

(IC95% 1,37-3,03); 159 cm, OR=1,50 (IC95% 0,91-2,46); 162 cm, OR=1,15 

(IC95% 0,66-2,03); em relação ao grupo ≥1,63, tomado como referência; 

p<0,001). A associação permaneceu mesmo após ajustes para idade, peso e 

IMC pré-gestacional, história familiar de DM, paridade e ganho de peso na 

gestação (Jang,1998).  

No mesmo ano, Anastasiou et al avaliaram uma coorte de 2772 

gestantes gregas encaminhadas para um serviço de diabetes, para 

rastreamento, de 1990 a 1996 (Anastasiou,1998). O critério utilizado para 

diagnóstico foi o do National Diabetes Data Group (NDDG). Na análise 

bivariada, a média de altura encontrada entre as gestantes com DMG foi 

significativamente menor do que as gestantes sem DMG. Tal achado 

confirmou-se mesmo após estratificação por peso, escolaridade materna e 

efeito de coorte (National Diabetes Data Group,1979).  

Branchtein et al, em 2000, estudaram uma coorte de 4973 gestantes 

maiores de 20 anos, com 21-28 semanas de gestação, sem história de DM e 

que consultaram unidades de cuidados pré-natais, em seis capitais brasileiras, 

no período de 1991 a 1995. Na análise bruta, a prevalência de DMG diminuiu 

com aumento da altura materna. Associação inversa também foi encontrada 

quando analisadas as médias de glicemias 1 hora e 2 horas pós-carga com 

altura categorizada. A regressão logística mostrou que as mulheres mais 

baixas (< 151 cm) tinham 60% de aumento no OR de ter DMG, quando 

comparadas com o quartil mais alto, independentemente da clínica pré-natal de 

origem, idade, obesidade, história familiar de DM, educação, cor da pele, 

circunferência da cintura, paridade, DMG em gestações prévias, temperatura 

ambiental e idade gestacional (Branchtein,2000). 

Yang et al em 2000, estudaram as mulheres chinesas e encontraram 

diferenças significativas entre as médias de altura de gestantes não diabéticas 

e diabéticas, sendo que ter alta estatura protegia as mulheres para o 

desenvolvimento de DMG, com OR=0,96 (IC95% 0,93-0,99 p <0,008) 

(Yang,2002).  

Di Cianni et al (2003), em estudo representativo da população italiana, 
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encontrou riscos de desenvolver DMG duas vezes maiores para as mulheres 

com menos de 155 cm, em comparação às de 170 cm, mesmo após ajustes (p 

0,02) (Di Cianni,2003). 

Innes et al, em 2002, em população americana, encontrou associação 

entre altura dividida em quartis de centímetros: <160, OR=1,76 (IC95% 1,25-

2,46); 160-165, OR=1,53 (IC95% 1,11-2,10); 165-167,6, OR=1,15 (IC95% 0,82-

1,61); e > 167,7 OR=1,00, mesmo após ajuste para variáveis perinatais 

(Innes,2002). 

Os fatores determinantes de altura envolvem fatores genéticos, 

nutricionais, hormonais e ambientais. O peso ao nascimento tem implicações 

quanto ao crescimento na infância. O crescimento durante a infância precoce 

pode ser uma continuidade do crescimento fetal. Resguardando as questões 

genéticas e hormonais, a nutrição fetal e infantil é um importante determinante 

da altura na idade adulta. A plausibilidade da associação entre baixa estatura e 

DMG pode vir das mesmas teorias da hipótese da origem fetal. 

 

3.1.2.7 RAZÃO CINTURA-QUADRIL E PERÍMETRO ABDOMINAL 

A deposição central de gordura medida pela razão cintura-quadril, assim 

como pela circunferência da cintura, tem sido reconhecida como medida de 

risco para DM2 e síndrome metabólica. Alguns estudos encontraram a 

associação entre a razão cintura quadril e DM tanto fora como durante a 

gestação.  

Ward et al, encontraram associação entre anormalidades da função das 

células beta do pâncreas, ação da insulina e distribuição de gordura em 

mulheres com história prévia de DMG (Ward,1985). Já o estudo de Zhang et al 

(1995), mostraram medidas maiores de razão cintura quadril antes da gestação 

entre as mulheres que desenvolveram DMG (Zhang,1995). 

Branchtein et al (1997) identificaram a razão cintura quadril e o perímetro 

abdominal, medidos durante a gestação, como fatores independentemente 

associados com tolerância à glicose gestacional. Segundo estes autores, a 

medida do perímetro abdominal parece se relacionar melhor com a intolerância 

à glicose do que a razão cintura quadril (Branchtein,1997).  

Através da revisão da literatura percebe-se que poucos estudos 
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avaliaram esta associação, possivelmente pela dificuldade da padronização da 

medida de circunferência abdominal, especialmente durante a gestação. 

 

3.1.2.8 TABAGISMO 

Alguns autores encontraram associação positiva entre tabagismo e os 

marcadores de risco para o desenvolvimento de DM2 (HbA1c, hiperinsulinemia 

e resistência insulínica), (Modan M HH,1985), (Sargeant,2001), (Gunton,2002), 

(US Department of health and human services,2001), além de associação com 

DM2 propriamente dita. Esta associação, no entanto, é passível de muitos 

fatores de confusão (Perry,2001). 

A associação entre fumo e DMG foi menos estudada e ainda permanece 

incerta. As definições de tabagismo na literatura não são padronizadas, 

tornando difícil a comparação entre os estudos.  

Estudo transversal realizado na Escandinávia (Zaren,2000), com 

gestantes, mostrou que fumar > 10 cigarros por dia na gestação afeta a 

homeostase da glicose. Na coorte das enfermeiras, (Solomon,1997) foi 

encontrado um aumento de 40% no risco de DMG entre as fumantes, 

comparadas às não fumantes. Neste estudo, o diagnóstico de DMG foi auto-

referido e a definição de tabagismo consistiu em fumar antes da gestação. 

Yang et al em 2002, definiram como não fumante (nenhum ou ocasional) 

e fumante (fumar um ou mais cigarros diariamente) e encontraram OR altos 

(3,46; IC95% 2,43-4,93) associados ao tabagismo (Yang,2002). 

Goldman et al (1967), encontraram diferença entre as médias de 

glicemia pós-teste de tolerância à glicose, sendo maior entre as fumantes, 

embora não tenha sido controlado para idade, IMC e idade gestacional, 

deixando na época a dúvida se esta associação não seria, de fato, confusão de 

outros fatores (Goldman and Schechter,1967).  

Outros estudos transversais não encontraram esta associação, como o 

estudo em 1992 de Berkowitz et al, na maternidade de Nova Iorque, e o de 

Heckbert et al, realizado em 1988 no estado de Washington (Berkowitz,1992, 

Heckbert,1988). Da mesma forma, uma grande coorte com dados secundários, 

que avaliou cerca de 210 mil gestantes, na Suécia, utilizando registros de 

nascimentos do Swedish Birth Registry (Terry,2003) ou o estudo de casos e 
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controles realizado em 2002 por Innes et al, em Nova Iorque, também não 

encontraram associação (Innes,2002).  

Estas diferenças nos resultados podem dever-se a baixo poder, 

diferenças nos métodos diagnósticos, diferentes definições da exposição, 

diferentes durações e intensidade do tabagismo, além de diferentes ajustes 

para variáveis confundidoras. Mudanças no hábito em decorrência da gestação 

ou informação errônea da condição de fumante, já que os riscos do fumo 

relacionados à gravidez são bastante conhecidos, também poderiam ser fontes 

de viés. A heterogeneidade das populações estudadas, a falta de coleta, em 

alguns casos, de potenciais fatores de confusão conhecidos e o efeito de 

outros, não conhecidos, também pode haver conduzido a resultados diferentes. 

São necessários mais estudos prospectivos, com tamanho de amostra 

suficiente, para contemplar os possíveis fatores de confusão. Se confirmada a 

associação, será importante determinar se este efeito é reversível ou não. 

 

3.1.2.9 PARIDADE 

A associação existente entre paridade e diabetes está fortemente ligada 

à obesidade e à idade. Mulheres com maior paridade freqüentemente são mais 

velhas e mais obesas. A obesidade é intermediária na cadeia causal entre 

paridade e DMG, sendo provavelmente através desta variável que ocorra esta 

associação. Mas, a idade provavelmente aja como fator de confusão. Portanto, 

nenhum estudo que avalie paridade poderia deixar de ajustar para idade. Mas, 

ajustes para IMC poderiam diminuir a força desta associação. 

No estudo de Egeland et al (2000) após ajuste para idade, foi 

encontrado OR (intervalo de confiança de 95%) para mulheres com dois, três e 

quatro ou mais partos, comparados com apenas um parto, de respectivamente, 

1,5 (IC95% 1,2-1,9), 1,9 (IC95% 1,4-2,5) e 3,3 (IC95% 2,1-5,1) (Egeland,2000). 

Kumari et al (2002) estudando grandes multíparas, em um local 

economicamente estável (Emirados Árabes) encontraram que mulheres com 

paridade de 10 ou mais tinham maior incidência de DMG. Quando 

estratificados para idade que estas gestantes eram também as mais idosas 

(Kumari and Badrinath,2002).  

Jang et al (1998) e Di Cianni et al (2003) encontraram que a proporção 
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de mulheres com paridade maior que dois foi mais alta no grupo com DMG do 

que nos outros grupos, com significância estatística. Mas, ambos perderam a 

significância após controle para idade, IMC pré-gestacional, altura, história 

familiar de DM e ganho de peso na gestação (Jang,1998), (Di Cianni,2003).  

Para Berkowitz et al (1992), na análise bivariada, a prevalência de DMG 

aumentou com a paridade, sendo os riscos relativos para dois, três e mais de 

quatro filhos, em relação à primigesta, respectivamente 1,14 (IC95% 0,88-

1,50), 1,71 (IC95% 1,25-2,34) e 2,17 (IC95% 1,57-3,00) (Berkowitz,1992). 

Lauszus et al (1999), na análise bruta, encontraram maiores números médios 

de filhos nas mulheres que apresentaram DMG. Estudar esta associação 

utilizando uma análise hierárquica poderia mostrar a verdadeira força de 

associação existente entre a maior paridade e o risco de desenvolver DMG 

(Lauszus,1999). 

 

3.1.2.10 RAÇA OU ETNIA 

A observação de que determinados grupos raciais e étnicos apresentam maior 

freqüência de DM e DMG estimulou realização de estudos que objetivassem 

avaliar a contribuição das diferenças raciais ou étnicas nestas prevalências. O 

estudo realizado por Berkowitz et al, no início dos anos 90, foi um dos primeiros 

a analisar esta associação. Neste estudo, foi analisada uma coorte de 10.187 

mulheres que realizaram pré-natal e parto em um hospital de Nova Iorque que 

recebe gestantes de diferentes etnias e níveis socioeconômicos 

(Berkowitz,1992). A população foi dividida nos seguintes grupos raciais: 

branco, preto, hispânico, oriental e outros (originários da Índia Subcontinental e 

Oriente médio). A prevalência global de DMG foi 3,2%. A freqüência de DMG 

foi mais baixa nas gestantes brancas, seguidas das pretas, hispânicas, 

orientais e mulheres classificadas como “outras”. Para as hispânicas, somente 

as que nasceram fora dos EUA tinham elevadas freqüências, especialmente as 

nascidas em Porto Rico. A associação foi mantida após ajuste para clínica em 

que consultou (o que poderia ser uma proxi do nível socioeconômico), idade, 

peso e outros fatores de risco.  

O estudo realizado por Berkowitz et al levanta uma polêmica com 

relação ao risco que advém da aculturação ou mudanças de hábitos e 
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comportamentos de populações imigrantes. Estudos realizados na Austrália, 

em 1991 (Beischer,1991) e 1996, (Yue,1996) e Inglaterra, em 1992 

(Dornhorst,1992), reforçam estes achados, mostrando que o DMG é mais 

comum entre populações imigrantes, principalmente se oriundos de grupos 

étnicos ou raciais minoritários.  

Estudo mais recente (Kieffer,1999), também nos EUA, investigou o 

impacto da natividade na prevalência do DMG, entre quinze grupos étnicos e 

raciais, durante 1994 e 1996. A prevalência global de DMG foi de 2,5%. As 

prevalências mais altas de DMG foram relatadas entre mães indianas nascidas 

fora dos EUA (6,5%). Nascer fora dos EUA e imigrar aumentavam a 

probabilidade de ter DMG. Em parte, esta associação era explicada pela idade 

da mãe. As gestantes imigrantes eram mais idosas. Mas, a associação 

significativa entre vários grupos raciais e étnicos permaneceu mesmo após 

ajustes para idade e outros fatores sócio-demográficos, especialmente para as 

imigrantes indianas, pretas não-hispânicas nascidas nos EUA e as oriundas 

das Filipinas, Porto Rico, América Central e do Sul nascidas fora dos EUA.  

Apesar da importância deste resultado para a saúde pública dos EUA, 

no que se refere às políticas de cuidados aos imigrantes, não foi possível no 

estudo avaliar alguns confundidores, importantes para o DMG, como obesidade 

e variáveis socioeconômicas. Innes et al quando estudaram gestantes no 

estado de Nova Iorque em 2002, não encontraram associação entre DMG e 

diferenças raciais ao dividirem a população amostral em grupos de: “brancas 

não-hispânicas”, “pretas”, “hispânicas” e “outras não-brancas”. Mas, 

encontraram prevalência de 3,00% nas gestantes “outras não-brancas” e 

1,97% nas “brancas não-hispânicas", tomadas como referência. Talvez o 

pequeno número de gestantes diabéticas nesta população (10 gestantes com 

DMG outras não brancas) impedisse que se alcançasse significância estatística 

para esta associação (Innes,2002).  

Dornhorst et al, encontraram a origem étnica como mais forte preditor de 

DMG do que a idade, o IMC ou a paridade, com riscos de 7,6 ( IC95% 4,1-14,1) 

para as mulheres do sudoeste asiático e 11,3 (IC95% 6,8-18,8) para indianas 

que viviam em Londres (Dornhorst,1992). Diferenças raciais claras também 

foram encontradas no estudo das enfermeiras, no qual mulheres que relataram 

ser afro-americanas, hispânicas ou ter etnia asiática tinham significante 
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aumento do risco para DMG, quando comparadas com as brancas, mesmo 

após ajuste para IMC (que foi maior entre as afro-americanas e hispânicas), 

idade (maior nas asiáticas) história familiar de DM, nível de atividade física e 

paridade. Sendo este estudo feito em uma coorte de mulheres de mesma 

categoria profissional, houve de certa forma, um controle, por restrição, para 

fatores socioeconômicos (Solomon,1997).  

É interessante observar que as prevalências mais altas encontradas 

entre grupos étnicos foram observadas em estudos realizados em populações 

de imigrantes para países ocidentais. Em estudos feitos nas populações de 

origem, as prevalências encontradas são mais baixas do que as dos países 

ocidentais. Ramachandran et al em 1994, encontraram prevalências de 1,19% 

e 0,56% para DM e DMG, respectivamente, na população indiana que 

estudaram na Índia (Ramachandran,1994). O mesmo foi encontrado para 

populações chinesas (Lee,1996), (Yang,2002). O estudo realizado por Yang et 

al, em 2002 na China, apesar de ser representativo da população chinesa, era 

formado por mulheres com baixo risco para DM pois as gestantes eram jovens 

(88% < 30 anos), primigestas (98%), magras (16% sobrepeso, 6,5% obesas), 

8,33% tinham história familiar de DM e fumavam pouco (0,18%) (Yang,2002). 

Mas, a prevalência de DM, tanto na China como em outros países orientais, 

está aumentando, devido às adaptações ao estilo de vida moderno, que 

surgiram com o desenvolvimento econômico nos últimos anos (Pan XR,1997).  

Além da questão da mudança do estilo de vida, questões ligadas ao 

preconceito também devem ser levadas em conta. As emoções também têm 

influência na função metabólica. O estresse emocional leva a um aumento da 

produção de cortisol e outros hormônios hiperglicemiantes, além de ativação 

dos elementos pró-inflamatórios do sistema imune inato e alterações do 

sistema nervoso simpático. Black et al, em 2003 estudando populações negras 

com racismo internalizado, demonstraram que estes indivíduos tinham maior 

estresse, ansiedade e depressão, resultando em distúrbios do metabolismo dos 

carboidratos (Black,2003). Observações semelhantes surgiram de estudos com 

nativos, como os Índios Pima do Arizona, conhecidos por terem alta 

prevalência de DM e DMG.  

Assim, nos países do primeiro mundo, o maior risco de DM e DMG entre 

diferentes grupos étnicos pode estar justificado por mudanças no estilo de vida, 
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por ser uma população mais velha e por sofrerem preconceitos. 

No Brasil, poder-se-ia supor que a associação da raça negra com o 

DMG estivesse ligada ao fato de o negro pertencer a um nível econômico mais 

baixo, com tradição de menor escolaridade e conseqüente falta de 

esclarecimento quanto aos fatores de risco para esta doença. 

 

3.1.2.11 GANHO DE PESO DURANTE A GESTAÇÃO 

O ganho de peso na gravidez deve ser suficiente para garantir a nutrição 

do bebê e não aumentar os riscos e conseqüências do baixo peso (mortalidade 

infantil, retardo mental, incapacidades etc.) e do alto peso ao nascer (distócia 

de ombro, traumas obstétricos e obesidade), assim como evitar obesidade e 

diabetes mellitus materno e suas conseqüências. No início do século passado, 

os obstetras americanos restringiram o ganho de peso durante a gravidez para 

6,8 kg, com o objetivo de evitar toxemia, dificuldades no parto e sobrepeso. 

Esta política de restrição foi abandonada quando observaram que as altas 

taxas de mortalidade infantil, retardo mental e malformações vistas nos EUA 

poderiam ser função do baixo peso ao nascer (Shaw,2001). Após muitas 

discussões a respeito na segunda metade do século passado, em 1990, o 

Institute of Medicine (IOM) da Academia Nacional de Ciências Norte Americana 

publicou um relatório confirmando a forte associação entre ganho de peso e 

tamanho da criança e forneceu as recomendações para ganho de peso na 

gestação, de acordo com o IMC pré-gestacional. Estas recomendações são 

conforme a Tabela 1 abaixo (Institute of Medicine (IOM),1990). 

Tabela 1  Ganho de peso recomendado em mulheres grávidas, de acordo com 
IMC pré-gestacional (Kg/m2)1 
Categoria de IMC (peso kg/altura m 2) Ganho de peso recomendado (Kg) 
Baixo (IMC < 19,8) 12,5-18,0 

 

Normal (IMC-19,8-26,0) 

 

11,5-16,0 
 

Alto (IMC >26,0-29,0) 

Grande obesas (IMC > 29,0) 

 

7,0-11,5 

> 6,0 
  

1Institute of Medicine (IOM), 1990 
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Estudos posteriores indicaram maior risco de baixo peso e nascimento 

pré-termo com ganhos de peso abaixo destas recomendações (Scholl,1995), 

(Shaw,2001) e maior risco de macrossomia, partos cesáreos e retenção de 

peso pós-parto, quando o ganho de peso era superior ao recomendado 

(Cogswell,1995). 

No Brasil, os problemas de obesidade e excessivo ganho de peso 

gestacional coexistem com desnutrição e insuficiente ganho de peso 

gestacional. No EBDG, foram encontradas altas prevalências de sobrepeso 

(22,3%) e obesidade (6,6%), de acordo com os critérios da OMS, em 

comparação com baixo peso (6,0%), entre mulheres que receberam cuidado 

pré-natal através do SUS, em seis capitais brasileiras (Bertoldi Nucci,2001).  

A SBD coloca como fator de risco para diabetes mellitus gestacional o 

ganho excessivo de peso (Sociedade Brasileira de Diabetes,2005). Mas, 

poucos estudos avaliaram o ganho de peso como fator de risco. Sendo a 

obesidade fator de risco conhecido para o DMG, acredita-se que esta variável é 

muito propensa a causalidade reversa, pois as gestantes obesas e com outros 

fatores de risco para DMG são orientadas a não ganhar peso na gestação e, 

portanto, levando a resultados enviesados.  

Jang et al em 1998 estudaram ganho de peso na gestação como fator 

de risco para DMG. Na análise bruta, encontraram diferenças não significativas 

na média de ganho de peso entre as mulheres com DMG e sem DMG. Na 

análise por regressão logística múltipla, no qual foram incluídas as variáveis 

idade, peso pré-gestacional, IMC pré-gestacional, história familiar de DM e 

paridade, o ganho de peso mostrou significância estatística (Jang,1998). 

Thorsdottir et al em 2002 também estudaram mulheres com peso normal 

(IMC 19,5-25,5 kg/m2) e encontraram que as mulheres que ganharam peso 

conforme as recomendações do IOM tiveram baixa freqüência de 

complicações, entre elas o DMG comparadas com as mulheres com ganho de 

peso maior de 20,0 kg (P 0,02) (Thorsdottir,2002). Scholl et al, em 1995 

estudando grávidas de baixa renda e minorias raciais em Nova Jersey, 

mostraram que altas concentrações de insulina estavam associadas com 

elevadas taxas de ganho e retenção de peso pós-parto (Scholl,1995). 

Curiosa foi a forte associação (<0,0001) encontrada por Di Cianni et al 

(2003), estudando gestantes italianas, quando compararam ganho de peso < 8 
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kg com > 8 kg mesmo após ajustes para idade, prévias gestações, história 

familiar de DM, altura, IMC pré-gestacional, ganho de peso (Di Cianni,2003). 

Por outro lado, no estudo de Deruelle et al., em 2004, o ganho de peso maior 

ou igual a 18 kg, comparado com ganho de 9-15 kg, associou-se com aumento 

da prevalência de complicações vasculares, mas não com aumento de DMG 

(5,2% X 4,0%), quando consideravam apenas mulheres com peso pré-

gestacional normal, como da mesma forma, Yang et al (2002) e Lauszus et al 

(1999) não encontraram diferenças de médias de ganho de peso entre as 

gestantes que desenvolveram ou não DMG (Deruelle,2004), (Yang,2002), 

(Lauszus,1999). Innes et al (2002) dividiram o ganho de peso em quartís 

(<11,35 kg; 11,35-15,8; 15,9-20,4 e > 20,5), sendo o OR bruto para ter DMG 

menor para as gestantes com maior ganho de peso. Mas, ao ajustar para 

idade, raça, educação emprego, exposição ao diabetes materno, peso pré-

gestacional e altura, essa associação perdeu a significância estatística 

(Innes,2002). 

 

3.1.2.12 ATIVIDADE FÍSICA 

A atividade física é fator de proteção para aumento do peso e 

sensibilizador da ação insulínica. A inatividade física é bem reconhecida na 

literatura como preditora de DM2. Poucos estudos avaliaram a associação 

atividade física e DMG, mas tem sido relatado que o aumento da atividade 

física pode diminuir a tolerância à glicose em gestantes com DM (Bung,1991). 

A falta de estudos ocorre em parte pela dificuldade de se medir esta variável, 

pela possibilidade de viés de causalidade reversa, além da pobre orientação às 

gestantes a este respeito. A atividade física pré-gestacional foi medida no 

estudo de Solomon et al em 1997 como a média de gasto metabólico 

equivalente (MET), derivado de escores de oito atividades físicas aeróbicas, 

utilizando a freqüência e duração de cada atividade, além dos degraus de 

escada subidos diariamente e as caminhadas diárias, levando em conta a 

velocidade em que foi realizada. Este estudo encontrou redução do risco de 

DMG para as mulheres que realizaram atividade física medida em METS, mas 

esta associação não foi estatisticamente significativa (Solomon,1997).  

O estudo das enfermeiras apresenta alta correlação entre o auto-relato e 
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o medido para a maioria das variáveis como peso (r=0,96) e altura (r=0,94). A 

atividade física teve correlação de 0,79. Um erro de classificação aleatório 

poderia ter levado a associação em direção à unidade. Recente estudo nesta 

mesma população, mas com maior tamanho de amostra observou que quando 

avaliada a atividade vigorosa, o RR da comparação entre o mais alto e o mais 

baixo quintil de atividade foi 0.77 (IC 95% 0,69-0,94). Ainda, entre as mulheres 

que não fizeram atividade vigorosa, caminhar rápido associou-se com 

diminuição do risco. Mulheres que gastaram 20 horas por semana ou mais 

vendo televisão e não fizeram atividade física tiveram mais risco do que as 

mulheres que gastaram menos do que duas horas por semana vendo televisão 

e eram fisicamente ativas (RR=2,30;IC 95% 1,06-4,97) (Zhang,2006).  

Outro estudo realizado com registros de nascimento de mulheres 

vivendo no estado de Nova Iorque encontrou que o exercício físico foi 

associado com reduzidas taxas de DMG somente entre mulheres com IMC >33 

(OR=1,9 IC95% 1,2-3,1) (Dye,1997). Estes resultados indicam que mais 

estudos são necessários para mostrar ou afastar esta associação (Dye,1997). 

 

3.1.3 MARCADOR DE RISCO 

 

3.1.3.1 GRAVIDEZ INDUZINDO HIPERTENSÃO 

Existe um corpo de evidências mostrando que a resistência à insulina 

estimulada pela captação de glicose predispõe a intolerância à glicose, DM2 

dislipidemia e hipertensão. Reaven et al, definiram esta condição como 

Síndrome da resistência insulínica (SRI) e hoje é largamente aceita 

(Reaven,1988). 

A Gravidez induzindo hipertensão (GIH) assim como o DMG indica uma 

suscetibilidade a desordens relacionadas com a SRI. As anormalidades que 

caracterizam a GIH são similares àquelas definidas pela SRI, sugerindo que as 

duas podem ser de etiologia similar. Embora a hipertensão seja o mais 

controverso fator da SRI evidências atuais indicam que a resistência insulínica 

é intrinsecamente ligada a pressão sanguínea alta (Reaven,1988), 

(Ferrannini,1987), (Jeng,1996), (Bhanot and McNeill,1996)  

A associação entre resistência insulínica e hipertensão foi relatada pela 
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primeira vez em 1966 por Welborn et al (Welborn,1966). Estudos posteriores 

têm mostrado que as pessoas com hipertensão tendem a ser 

hipersinulinêmicos e resistentes à insulina comparados com indivíduos 

normais. Nas últimas três décadas estudos controlados de diversos países têm 

estabelecido associação positiva entre hipertensos proteinúricos e não 

proteinúricos e várias medidas de resistência insulínica, que é independente de 

IMC, idade, ou magnitude da tolerância à glicose (Schmidt,1996), (Lucas,1985), 

(Modan,1985), (Singer,1985), (Donahue,1997). Denker e Pollock em 1992 

realizaram uma meta-análise de estudos publicados entre 1983 e 1991 e 

encontraram forte correlação entre glicemia de jejum e ambas as pressão 

sistólica e diastólica (Denker and Pollock,1992). 

Recentes dados sugerem que esta associação persiste durante a 

gravidez. Breschi et al em 1993 encontraram que os níveis de insulina eram 

significantemente associados com pressão sanguínea em uma amostra de 175 

gestantes não diabéticas e normotensas (Breschi,1993). Lindsay et al, 

mostraram que em relação às mulheres com rastreamento normal, aquelas 

com um teste de tolerância à glicose anormal tinham significante aumento da 

probabilidade de desenvolver pré-eclâmpsia (OR=2,81) mesmo após ajustes 

(Lindsay,1989). Embora poucos estudos apareçam resultados conflitantes 

(Bartha,2002), (Yang,2002) a maioria mostra incidência elevada de GIH em 

mulheres com DMG (Andelova,1998), (Barden,2004), (Bartha and Comino-

Delgado,1997), (Yang,2002), (Ben-Haroush,2004), (Berkowitz,1998). 

A GIH pode representar uma manifestação precoce da resistência 

insulínica precipitada pelas mudanças da homeostase de glicose que ocorrem 

na gravidez. e é confirmada por numerosos estudos clínicos e epidemiológicos. 

Revisão realizada por Innes et al em 1999 relata que o relacionamento entre 

GIH e resistência insulínica foi investigado por pelo menos 13 grupos de 

pesquisadores em nove países e estudos de onze dos 13 mostraram 

resultados positivos (Innes and Wimsatt,1999). Estudo de Caruso et al mostrou 

que grávidas com hipertensão crônica e DMG são mais resistentes à insulina 

que aquelas com somente DMG. Para estes autores a pressão sanguínea em 

uma população de mulheres grávidas é mais forte preditor de resistência 

insulínica do que a obesidade (Caruso,1999). 
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Quadro 1 – Quadro de revisão de artigos: Fatores de  risco para Diabetes Mellitus Gestacional  

Autor, local, 
ano 

Desenho Fonte de dados n Diagnóstico de 
DMG/ tempo de 
gestação gramas 
de glicose/ /tempo 
de coleta 

Fatores de Risco investigados Principais resultados  

Anastasiou, 
Grécia, 
1998 

Transversal Primária 2.772 24-32s;100g - 3hs  
(NDDG)  

Idade,escolaridade,peso pré-
gestacional, altura, IMC pré-
gestacional, peso atual, nascidos 
antes/depois 1960 (guerra) 

P de DMG=24,7% (serviço de 
DM) 
Média de altura diminui à 
medida que aumenta a 
intolerância à glicose (normal, 
intolerantes à glicose e DMG) 

Baeten 
EUA, 
2001 

Coorte Secundário 96.801 Referido em 
prontuário 

Idade,estado civil, escolaridade, 
tabagismo, inicio do pré-natal, 
pagamento do pré-natal, ganho de 
peso, peso pré-gestacional, altura, 
IMC pré, complicações na 
gravidez, morte fetal 

Significativamente associado 
com: 
>IMC pré-gestacional 

Berkowitz, 
EUA, 
1992 

Coorte Secundário 10.187 26-32s; 50g 1h –
se:>135mg/dl 
100g 3 h (NDDG) 

Idade,raça/etnia,local de 
nascimento,estado civil, plano de 
saúde,tipo de 
hospital,paridade,história de 
infertilidade,história de parto pré-
termo, natimorto,peso pré,IMC 
pré,história familiar de DM, 
tabagismo, uso de drogas 

P de DMG=3,2% 
Significantemente associado 
com: 
>idade;raça/etnia, < nível 
socioeconômico, freqüência ao 
serviço público,peso pré, história 
familiar de DM, história de 
infertilidade,  

Bo, 
Itália, 
2002 

Caso-controle Primária 700 
 

24-28 s; 50g -1h – 
se:>140 mg/dl 
100gr 3 h 
(NDDG) 

Idade, escolaridade, emprego, 
horas de trabalho, altura,IMC 
pré,paridade,história familiar de 
DM e DMG,gestação prévia 

Significantemente associado 
com: 
<educação,trabalhadora 
manual,dona de casa com nível 
de escolaridade primário 

Branchtein, 
Brasil, 
1997 
 

Transversal Primária 1.113 21-28s-75g - 2hs 
(OMS) 

Idade, cor da 
pele,escolaridade,altura,peso pré, 
altura, IMC pré, circunferência da 
cintura e quadril,pregas 
cutâneas,razão cintura-
quadril,temperatura 
ambiental,paridade,altura uterina, 
antecedentes obstétricos,história 
familiar de DM 

Significantemente associado 
com tolerância à glicose 
gestacional: 
 Razão cintura-quadril (p 0,02) 
Circunferência da cintura (p 
0,02) 
 

Autor, local, 
ano 

Desenho Fonte de dados N Diagnóstico de 
DMG/ tempo de 
gestação gramas 
de glicose/ /tempo 
de coleta 

Fatores de Risco investigados Principais resultados  

Anastasiou, 
Grécia, 
1998 

Transversal Primária 2.772 24-32s;100g - 3hs  
(NDDG)  

Idade,escolaridade,peso pré-
gestacional, altura, IMC pré-
gestacional, peso atual, nascidos 
antes/depois 1960 (guerra) 

P de DMG=24,7% (serviço de 
DM) 
Média de altura diminui à 
medida que aumenta a 
intolerância à glicose (normal, 
intolerantes à glicose e DMG) 

Baeten 
EUA, 
2001 

Coorte Secundário 96.801 Referido em 
prontuário 

Idade,estado civil, escolaridade, 
tabagismo, inicio do pré-natal, 
pagamento do pré-natal, ganho de 
peso, peso pré-gestacional, altura, 
IMC pré, complicações na 
gravidez, morte fetal 

Significativamente associado 
com: 
>IMC pré-gestacional 

Berkowitz, 
EUA, 
1992 

Coorte Secundário 10.187 26-32s; 50g 1h –
se:>135mg/dl 
100g 3 h (NDDG) 

Idade,raça/etnia,local de 
nascimento,estado civil, plano de 
saúde,tipo de 
hospital,paridade,história de 
infertilidade,história de parto pré-
termo, natimorto,peso pré,IMC 
pré,história familiar de DM, 
tabagismo, uso de drogas 

P de DMG=3,2% 
Significantemente associado 
com: 
>idade;raça/etnia, < nível 
socioeconômico, freqüência ao 
serviço público,peso pré, história 
familiar de DM, história de 
infertilidade,  

Bo, 
Itália, 
2002 

Caso-controle Primária 700 
 

24-28 s; 50g -1h – 
se:>140 mg/dl 
100gr 3 h 
(NDDG) 

Idade, escolaridade, emprego, 
horas de trabalho, altura,IMC 
pré,paridade,história familiar de 
DM e DMG,gestação prévia 

Significantemente associado 
com: 
<educação,trabalhadora 
manual,dona de casa com nível 
de escolaridade primário 
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Quadro 1 – Quadro de revisão de artigos: Fatores de risco para Diabetes Mellitus Gestacional (continuação) 

 
 
 
 
 
 

Autor, local, 
ano 

Desenho Fonte de dados n Diagnóstico de DMG/ 
tempo de gestação 
gramas de glicose/ 
/tempo de coleta 

Fatores de Risco investigados Principais resultados  

Branchtein, 
Brasil, 
2000 

Transversal ou 
coorte 

Primária 4.973 21-28s-75g – 2 hs 
(OMS) 

Idade, cor da pele,escolaridade,peso pré, 
altura, IMC pré, pregas 
cutâneas,circunferência da cintura,história 
familiar de diabetes paridade, clinica de 
pré-natal, padrão de referência, DMG 
prévio, temperatura ambiental,idade 
gestacional   

Significantemente associado 
com: 
 < quartil de altura 

Danilenko-Dixon, 
EUA, 
1999 

Coorte Secundária 18.504 24-28s 
50gr 1h 
100g  3 hs (NDDG) 

Idade, peso pré ,altura,IMC pré,história 
familiar de DM,fumo,história prévia de 
DMG,macrossomia prévia,morte fetal 
prévia 

P de DMG=3%  
Significativamente associado 
com: 
>idade, >IMC pré,história 
familiar de DM,tabagismo,DM 
prévio,macrossômicos e 
natimortos prévios 

Di Cianni, 
Itália, 
2003  

Coorte Primária 3.950 24-28s- 50g-1h 
 se>140 mg/dl 
4º International 
workshop de DMG 

Idade,peso pré,ganho de peso,altura,IMC 
pré,história familiar de DM história 
obstétrica, 

P de DMG=8,74%; 
Significativamente associado 
com: 
>idade, >IMC pré <altura, 
>ganho de peso na gestação e 
história familiar de DM 

Egeland, 
Noruega, 
2000 

Coorte Secundária 138.714 Auto-referido Idade,IMC, paridade, PN, IG,mãe da 
gestante com DMG ou pré-eclâmpsia ou 
HAS, 

P de DMG=0,36% 
>idade, DMG materno, <PN, 
<peso para Idade gestacional. 

Innes, 
EUA, 
2002 

Caso-controle 
(caso-base) 

Secundária 23.395 Código internacional de 
doenças (CID) - 9ª 
revisão 

Idade,raça, escolaridade,estado civil, 
emprego,seguro privado,ganho de 
peso,consumo de álcool, tabagismo, peso 
ao nascimento, idade gestacional , 
educação dos pais no momento do 
nascimento,DMG materno 

Significativamente associado 
com: 
>idade,<escolaridade,>IMC 
pré,<altura, >ganho de peso  na 
gestação,<peso ao nascimento, 
história materna de DMG  
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Quadro 1 – Quadro de revisão de artigos: Fatores de risco para Diabetes Mellitus Gestacional (continuação) 

Autor, local, 
ano 

Desenho Fonte de dados N Diagnóstico de 
DMG/ tempo de 
gestação gramas 
de glicose/ /tempo 
de coleta 

Fatores de Risco investigados Principais resultados  

Jang  
Coréia, 
1998 

Coorte  Primário 9.005 24-28s  
75gr >130 mg/dl 
 100 -3 hs  
(NDDG) 

Idade, peso pré, altura, IMC pré, 
história familiar de DM, paridade, 
ganho de peso na gestação, 
macrossômicos prévios, mal-
formações congênitas 
prévias,abortos, natimortos, pré-
eclâmpsia e eclampsia 

 P de DMG=1,9%; 
Significativamente associado 
com: 
> idade, >IMC pré, 
>paridade,>história familiar de 
DM,<altura,ganho de peso na 
gestação 
 

Kieffer, 
EUA, 
1999 

Transversal Secundária 10.854.224 Auto-referido Idade, educação, paridade, estado 
civil, cuidado pré-natal, raça/etnia 

P de DMG= 2,5% 
>prevalência de DMG em mães 
Ásio-indias nascidas fora dos 
EUA 
>idade 

Khine, 
EUA, 
1999 

a)Caso-controle 
aninhado em coorte 
b) Coorte 

Secundária a)632 adolescentes 
 
b)11486 total 

Referido em 
prontuário -CID- 9ª 
revisão 

Idade,raça/etnia, peso pré,altura 
IMC, história familiar de 
DM,presença de desordens 
médicas,historia prévia de DMG, 
macrossomia, natimorto,feto 
anômalo,plano de saúde 

P de DMG entre 
adolescentes=1,7% 
>IMC>risco (p<0,001) 
P na população total=4,8% 
Aumenta conforme a idade 
(p<0,01),>asiáticas,>IMC pré 
>prevalência 

Kumari, 
Emirados Árabes, 
2001 

Caso controle Secundária 4721 Referido em 
prontuário 

Idade, morbidades prévias 
(anemia, hipertensão, eclampsia  

Significantemente associado 
com: 
>paridade,macrossômicos 
prévios, hipertensão 

Moses 
Austrália, 
1999 

Caso controle Secundária 276 (138 casos e 
138 controles) 

Início do 2º 
trimestre, 75g – 2hs 
(ADIPS) 

Idade da mãe da gestante ao 
nascimento desta, idade 
gestacional, peso e comprimento 
das pernas ao nascimento, 

Sem diferença entre PN e DMG 
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Quadro 1 – Quadro de revisão de artigos: Fatores de risco para Diabetes Mellitus Gestacional (continuação) 

Autor, local, 
ano 

Desenho Fonte de dados n Diagnóstico de 
DMG/ tempo de 
gestação gramas 
de glicose/ /tempo 
de coleta 

Fatores de Risco investigados Principais resultados  

Plante, 
USA, 
1998 
 

Coorte Secundária 6.550 Referido em 
prontuário 

Idade gestacional, raça (branca e 
negra),IMC pré 

P de DM e DMG= 1,5% 
pequenas para o nascimento 4x 
mais prováveis de ter código 
com DMG 
para as brancas e para o n total, 
não apresentando significância 
entre as negras. 

Plante, 
USA, 
2002  

Coorte Secundária 7.802 Referido em 
prontuário 

Idade gestacional, raça (branca e 
negra), IMC pré 

P de DM e DMG= 2,9% 
Associação entre PIG x AIH – 
NS, mesmo após estratificação 
por raça negra e branca 

Sacks, 
EUA, 
1993 
 

Coorte Primária 3505 24-28s 75g – 1 h  Idade materna, peso pré-
gestacional,  IMC, ganho de peso, 
paridade, macrossomia, 
raça/etnia, paridade, história 
familiar de DM, natimorto prévio 

P de DMG= 3,2%  
Significantemente associado 
com: 
>idade materna,> paridade,> 
IMC pré-gestacional.  

Savona-Ventura, 
Malta, 
2003 
 

Caso-controle 
Caso-base 

Primário e 
secundário 

412 casos 75g – 2 hs se: 
>155mg/dl = 
diagnóstico 

História paterna, história materna 
de DM 

Significativamente associado 
com: 
 baixo e alto peso ao 
nascimento, história materna de 
DM   

Seghieri, 
Itália 
2002 

Coorte  primário   604 24-28s50g 1h se: 
>140mg/dl ou FR - 
100g 3h 
(ADA) 

Idade,paridade,história familiar de 
DM,peso pré, PN, IMC pré, 

P de DMG= 23,8%(serviço de 
DM) 
Significantemente associados 
com: 
>idade,história familiar de 
DM,<PN 
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Quadro 1 – Quadro de revisão de artigos: Fatores de risco para Diabetes Mellitus Gestacional (continuação) 
Autor, local, 

ano 
Desenho Fonte de 

dados 
N Diagnóstico de DMG/ tempo 

de gestação gramas de 
glicose/ /tempo de coleta 

Fatores de Risco investigados Principais resultados  

Solomon, 
EUA, 
1997 

Coorte 
 

Primária 14613 Auto-referido Idade,raça/etnia, IMC pré, história familiar de 
DM, altura,peso pré, peso no início da idade 
adulta,tabagismo, atividade física 

P de DMG= 4,9% 
Significantemente associados com: 
>idade,história familiar de DM,>IMC 
pré,ganho de peso no início da idade 
adulta (18 a), não brancas, tabagismo. 

Terry, 
Suécia, 
2003 

Coorte Secundária 212190 Referido em prontuário -CID – 
9ª revisão 

Idade,tabagismo, história obstétrica, doenças 
maternas, história familiar de DM,peso,altura, 

P de DMG= 0,4% 
  Significantemente associados com: 
>idade;<altura;>IMC;>intervalos 
interpartais baixos;ganho de peso 

Yang, 
China, 
2002 

Coorte Primária 9,471 26-30s; 
rastr.50g,1h>140mg/dl, 
diagnóstico 75g 2h (OMS) 

Idade, escolaridade,renda média do domicílio, 
altura, IMC pré,ganho de peso,história familiar 
de DM,tabagismo, pressão arterial, aborto, 
mal-formações, uso de álcool 

P de DMG=2,31% 
Significantemente associados  com: 
>idade,<altura,>peso pré,> IMC 
pré,>pressão arterial,e 
tabagismo,história familiar de DM, 
ganho de peso na gestação 

Zhang, 
EUA, 
2006 
 

Coorte Primária 21765 Auto-referido Idade,raça,peso,tabagismo,paridade,IMC,hist
ória familiar de DM,AF 
pré,dieta,calorias,gordura,fibras,consumo de 
álcool 

I de DMG= 6,5%, 
Significantemente associados  com: 
Vigorosa 
AF<DMG,RR=0,77(IC95%0,69-,94); 
Caminhadas 
rápidas<DMG,RR=0,66(IC95%0,46-
0,95); 
2hs/sem.vendoTV>DMG,RR=2,30(IC9
5%1,06-4,97) 

DMG –Diabetes Mellitus Gestacional; NDDG-National Diabetes Data Group; IMC- Índice de massa corporal; P – prevalência; DM- Diabetes Mellitus; OMS- Organização mundial de saúde; 
PN peso ao nascimento; CID – Código Internacional de doenças; ADIPS- Australasian Diabetes in Pregnancy Society; ,PIG- pequeno para a idade gestacional; AIG- Adequado para a 
idade gestacional; ADA- American Diabetes Association; I - incidência; AF- Atividade física; RR- Risco Relativo 
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3.2 O RECÉM NASCIDO DE MÃE COM DMG 

O aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade nos últimos 20 a 

30 anos tem sido motivo de preocupação não só nos países desenvolvidos, 

mas também nos em desenvolvimento (Catalano,2003), (James,2002). Estudos 

do ciclo vital têm sugerido que o período intra-útero e os primeiros anos podem 

ser críticos para o desenvolvimento da obesidade, assim como para o 

aparecimento de diabetes mellitus e outras doenças crônicas no futuro (Hales 

and Barker,2001), (Osmond and Barker,2000). Tanto o baixo peso ao nascer 

quanto o alto peso ao nascer têm sido associados com o desenvolvimento de 

obesidade, DM2 e DMG (McCance,1994).  

O desenvolvimento fetal é dependente do suprimento materno. 

Distúrbios do metabolismo ou inapropriada nutrição materna vão oferecer ao 

RN um ambiente desfavorável. O ambiente no qual o feto se desenvolve 

determina considerável proporção do risco do surgimento de doenças 

metabólicas crônicas na idade adulta. Sendo o feto dependente dos 

suprimentos da mãe, a desnutrição ou hiperglicemia desta vão resultar em 

adaptações estruturais e funcionais que afetam o crescimento e podem 

programar os tecidos e órgãos fetais (Aerts and Van Assche,2003). 

Conseqüências destas alterações podem persistir no período pós-natal e 

resultar em alterações metabólicas ao longo da vida.  

Estudos têm mostrado que o ambiente intra-uterino da gestante 

diabética tem um papel importante na programação e aumento da 

suscetibilidade a diabetes mellitus futuro (Vohr,1980), (Petitt,1985), 

(Silverman,1993), (Silverman,1998). Durante o desenvolvimento de DMG o 

ambiente intra uterino sofre alterações. Estas alterações podem se associar 

com macrossomia fetal e posterior obesidade na infância, adolescência e idade 

adulta, bem como com doenças associadas a estas condições, perpetuando o 

ciclo. A macrossomia fetal acontece em 15 – 25% das gestantes diabéticas. O 

mecanismo mais aceito para o seu desenvolvimento é a teoria do 

hiperinsulinismo fetal, ou seja, a hiperglicemia materna provoca uma 

estimulação do pâncreas fetal, com hipertrofia e hiperplasia das células beta 

das ilhotas de Langerhans. Essa teoria foi demonstrada por Aerts et al, em 

roedores (Aerts and Van Assche,2003). A adaptação pancreática aumenta a 
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captação de glicose e aminoácidos e se manifesta como macrossomia. 

Entretanto, outros nutrientes, tais como lipídios e fatores específicos de 

crescimento podem ser importantes determinantes do crescimento fetal em 

mulheres normais e diabéticas, é importante ressaltar que pode existir 

variabilidade na resposta fetal ao ambiente nutricional (Macfarlane and 

Tsakalakos,1988).  

 

3.3 FILHOS DE MÃES COM DMG E RISCO DE OBESIDADE NA INFÂNCIA  

O risco de nascer de uma gestação com DMG e ter DM no futuro não 

está confinado aos que apresentam sobrepeso ao nascimento e pode estar 

ligado à função das ilhotas fetais, durante o desenvolvimento intra-uterino. Um 

substrato metabólico alterado durante a gravidez pode, adversamente, afetar o 

desenvolvimento neuro-endócrino-comportamental no nascimento e na infância 

(Pettitt,1987), (Metzger and Coustan,1998).  

A ligação entre baixo peso ao nascimento e posterior diabetes mellitus 

tem sido repetidamente documentada. Alguns estudos têm mostrado 

associação entre a doença e o crescimento durante a infância. Estudos 

realizados com índios Pima, no Arizona (Pettitt and Knowler,1998), mostraram 

uma relação em formato de “U” para a associação entre peso ao nascer e 

doenças metabólicas na idade adulta. Tanto o baixo como o alto peso ao 

nascer tem sido associado com o desenvolvimento de obesidade, diabetes e 

DMG. 

Eriksson et al, (2003) na coorte de Helsinki, exploraram as vias pelas 

quais o crescimento da infância levaria ao DM. Neste estudo, os autores 

identificaram duas vias de crescimento que levariam ao DM2. A primeira, entre 

crianças que eram normais ao nascimento e a outra, entre crianças que tinham 

peso acima da média e desenvolveram IMC acima da média na infância. Para 

as crianças que nasceram com peso acima de 3,5 kg, o escore z de altura para 

idade, de peso e IMC tendiam a regredir para a média nos primeiros meses, 

mas caiam mais rapidamente do que entre as demais crianças. 

Aproximadamente aos dois anos de idade, as crianças que desenvolveram 

diabetes tardiamente começaram a ganhar peso e aumentar o IMC mais rápido 

do que as demais e, após quatro anos, estavam maiores em peso e IMC. Este 
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estudo encontrou também que, nos bebês com peso ao nascimento maior que 

3,5 kg que mais tarde desenvolveram diabetes, houve uma falha no 

crescimento linear do nascimento aos três meses de idade. Este crescimento 

linear lento correlacionou-se com baixa estatura materna. Este estudo não 

coletou informações sobre DMG (Eriksson,2003). 

Mais recentemente, Boney et al, em 2005, mostraram que crianças GIG, 

filhas de mães diabéticas, têm maior risco de desenvolvimento da síndrome 

metabólica na infância (Boney,2005).  

Touger et al analisaram medidas antropométricas (escores z) de uma 

coorte de índios Pima, ao nascimento, 1,5 anos e 7,7 anos, associando à 

existência ou não de DMG. Após ajustes para idade gestacional, os filhos de 

mães com DMG eram mais pesados ao nascimento, tinham menor 

comprimento e apresentavam catch down no peso com um ano e meio de 

idade. Mas, à partir desta idade, iniciou-se um aumento de peso que culminou 

com excesso de peso em relação ao dos filhos de mães sem DMG 

(Touger,2005). 

Monteiro et al em estudo de coorte, em Pelotas, mostraram que fatores 

precoces da vida entre eles o crescimento precoce especialmente ganho de 

peso são importantes na gênese da obesidade futura (Monteiro and 

Victora,2005). 

A associação de DMG e diabetes mellitus no futuro suscitam a dúvida de 

que esta associação poderia ser geneticamente determinada. No entanto, 

numerosos estudos têm relatado que os RN de mães diabéticas têm maior 

suscetibilidade a desenvolver DM2, intolerância à glicose e obesidade nas 

fases precoces da vida do que os filhos de pais diabéticos, ou seja, a 

exposição no ambiente intra-uterino tem se mostrado um importante fator de 

risco para estas condições. É de se suspeitar que possa haver interação entre 

a herança genética e o ambiente uterino. Vários estudos de laboratório, assim 

como em humanos, sugerem que a exposição do feto a uma mãe com DMG 

confere um risco de DM2 e obesidade que é superior a qualquer suscetibilidade 

genética. Pettit et al em 1987 estudando os índios Pima no Arizona, comparou 

taxas de obesidade em uma grande coorte de RN de gestantes com DMG e 

não DMG. O risco de obesidade foi três vezes maior em crianças e 

adolescentes de mães com DMG. O aumento do risco foi independente da 
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obesidade materna e peso ao nascimento (Pettitt,1987). 

 A amamentação tem se mostrado protetora para obesidade futura e 

diabetes em alguns estudos (Turck,2005), (Rishel and Sweeney,2005), 

(Kalies,2005), embora noutros não (Ong,2006), (Zadik,2003), (Araujo,2006) . 

Estudo na população de índios Pima avaliando o efeito da amamentação sobre 

o aparecimento de DM na infância realizado por Pettit et al em 1998, encontrou 

que a prevalência de DM foi 6,9% e 30,1% entre os filhos de não diabéticas e 

diabéticas respectivamente e de 11,9% e 43,6%, respectivamente para os não 

amamentados (Pettitt and Knowler,1998), já Plagemann et al em 2002 

avaliaram 112 mulheres (n=83 com DM 1 e n=29 com DMG) prospectivamente 

para ver o impacto da ingestão de leite materno de mães com DM e leite 

materno de um banco de doadoras não diabéticas durante o período neonatal 

precoce (1-7 dias de vida) no peso aos dois anos e encontrou uma correlação 

positiva entre o volume de leite materno de mãe diabética e o risco de 

sobrepeso aos dois anos (OR 2,47; IC 95% 1,25- 4,87) (Plagemann,2002), o 

mesmo grupo em 2005 revisou seus achados para avaliar se a ingestão de 

leite materno de mães com DM ingeridos durante o período neonatal tardio 

(segunda e quarta semana neonatal) e infância precoce pelos filhos de 

gestantes com DM também influenciariam no risco de obesidade e diabetes 

nestes e não encontraram associação após ajustes (Rodekamp,2005). 

Schaefer et al, em recente artigo publicado em maio de 2006 avaliando filhos 

de mães diabéticas na Alemanha (2-8 anos de idade) encontraram que 

amamentação por mais de 3 meses é negativamente correlacionado com o 

IMC na infância precoce. A prevalência de obesidade diminui com o aumento 

da duração da amamentação (Schaefer-Graf,2006). 

Ao estudar-se a população da coorte de nascimentos de 2004 em 

Pelotas ter-se-á a oportunidade de avaliar os fatores associados ao surgimento 

de DMG nesta população e comparar as medidas antropométricas até os dois 

anos de idade dos filhos destas gestantes com os das não diabéticas. Delimitar 

estas associações poderia permitir o aconselhamento das mães durante a 

gestação para controle mais rigoroso da glicose e outras medidas com relação 

ao cuidado com as crianças como, por exemplo, a amamentação e cuidado no 

peso nos primeiros anos, o que poderia diminuir a prevalência de obesidade e 

posterior DM na nova geração. 
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4 MODELO TEÓRICO 

 

4.1 MODELO TEÓRICO DE CAUSALIDADE DO DMG 

Ao utilizar-se um modelo conceitual hierárquico de causalidade 

pressupõe-se a existência de uma cadeia de inter-relações na determinação 

dos desfechos onde os fatores mais distais podem ou não condicionar os 

efeitos dos que lhes são hierarquicamente inferiores. As categorias de primeiro 

nível (craniais) como os fatores demográficos, socioeconômicos, biológicos ao 

nascimento e histórico familiares são as consideradas mais distais na cadeia 

de causalidade e determinam as de níveis inferiores, através das quais 

exercem ou não seus efeitos sobre o desfecho. Assim, por exemplo, o aumento 

da idade pode agir independentemente ou por fatores ainda não conhecidos na 

determinação do DMG ou mediados pela menor atividade física, maior ganho 

de peso e maior paridade. As pessoas de raças e etnia não brancas, 

especialmente os imigrantes, provavelmente por fatores relacionados a 

mudanças em hábitos nutricionais e a estresse emocional apresentam maiores 

risco de desenvolver DMG. O estresse emocional, resultado de racismo, pode 

levar à maior produção de cortisol e outros hormônios hiperglicemiantes, à 

ativação dos elementos pró-inflamatórios do sistema imune inato e a alterações 

do sistema nervoso simpático. (Black,2003) Esses mecanismos, por si só, 

podem provocar DMG. Indivíduos de raças não brancas, além disso, tem maior 

probabilidade de pertencer a grupos sociais de menor nível socioeconômico, o 

que poderia aumentar os fatores de estresse, decorrentes de desemprego, 

menor escolaridade e menor conhecimento dos fatores de risco para doenças 

crônicas (The Cebu Study Team,1991). A presença do companheiro poderá 

influir sobre o ganho de peso da gestante e, conseqüentemente, sobre o risco 

de desenvolver DMG 

Segundo as teorias de Barker et al, um ambiente desfavorável intra-

útero ou nos primeiros anos provoca adaptações que podem comprometer a 

saúde do indivíduo para toda a vida. Restrições sofridas no útero de alguma 

forma “programam” o indivíduo para viver em um mundo com restrições e, 

quando ocorre um aporte suficiente de alimentos, essa programação pode 
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levar a obesidade associada à resistência insulínica e conseqüente DMG. 

Dessa forma, fatores associados à desnutrição intra-útero podem diminuir o 

número de células em órgãos chaves, entre eles o pâncreas, além de levar os 

tecidos a exibir uma resposta anormal dos receptores, especialmente do 

sistema endócrino, reduzindo sua capacidade de produzir insulina além de 

alterar a resposta muscular a essa última. A história familiar de DM pode agir 

no risco de DMG tanto pelos fatores genéticos como, nos casos das filhas de 

mães com diabetes, através de alterações no ambiente uterino, perpetuando o 

ciclo (Savona-Ventura and Chircop,2003).  

As crianças nascidas com baixo peso freqüentemente são de classes 

econômicas mais baixas, (Halpern,2000) em maior risco também para um pior 

padrão de nutrição no primeiro ano (Victora,1987), menor estatura e, maior 

tendência a maior IMC. As categorias mais proximais ao desfecho 

(reprodutivas, nutricionais, biológicas e comportamentais) podem atuar como 

determinantes diretos ou serem fatores mediadores do efeito de variáveis mais 

distais. O tabagismo e a inatividade física têm plausibilidade biológica para a 

causalidade de DMG, mas também se apresentam no meio da cadeia causal 

(mediadores), por serem mais freqüentes em populações de baixa renda. 

Mulheres filhas de mães fumantes podem ter risco aumentado de desenvolver 

DMG tanto pela repetição do comportamento materno (sendo também 

fumantes), como por terem nascidos com baixo peso. Por outro lado, é 

interessante observar que o tabagismo está associado com menor peso. Nesse 

caso, a obesidade não seria um fator mediador do DMG.  

A inatividade física está fortemente associada à obesidade e o exercício 

físico, por outro lado por si só, é fator de diminuição da resistência insulínica e 

de melhor utilização da insulina.  

A adoção deste modelo determina a forma como se dará a entrada de 

dados na análise hierárquica multivariada. Desta forma, o efeito dos fatores 

mais distais poderá ser quantificado, pois serão somente ajustados para os do 

seu próprio nível e níveis superiores, tentando avaliar a verdadeira força de 

associação de cada uma destas variáveis, no complexo ambiente de 

multicausalidade do DMG. 

No atual estudo serão investigados as associações e os efeitos, sobre o 

DMG, das seguintes variáveis: idade, cor da pele, estado conjugal, nível 
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econômico (ANEP/IEN), escolaridade, peso ao nascimento, história familiar de 

DM, paridade, IMC, hipertensão arterial durante a gestação, ganho de peso na 

gravidez, tabagismo e exercício físico. Embora o número de abortos prévios e 

filhos macrossômicos sejam na verdade marcadores de risco de DMG, será 

descrita a distribuição destas variáveis entre as categorias das gestantes. 

 
QUADRO 2. Categorias de exposição por níveis hierárquicos de causalidade. 

 Fatores de risco para Diabetes mellitus gestacional  
Níveis Categorias das variáveis 

1º Demográficas  

(Idade, raça, estado 

conjugal) 

Socioeconômicas  

(N.Econômico 

ANEP/IEN, 

escolaridade) 

Biológicas 

(Peso ao 

nascimento) 

Familiares 

(História Familiar 

de DM) 

2º Reprodutivas  

(Paridade) 

Nutricionais e biológicas 

(Peso, altura, circunferência 

abdominal, razão cintura-quadril, 

ganho de peso, pressão arterial 

Comportamentais 

(Fumo, atividade 

física) 

Diabetes Mellitus Gestacional 

  

 

4.2 MODELO TEÓRICO DE CAUSALIDADE DO CRESCIMENTO IN FANTIL 

ATÉ O SEGUNDO ANO DE VIDA DOS FILHOS DE MÃES DIABÉT ICAS 

O ambiente intra-uterino de uma gestante com DMG é diferente do 

ambiente da gestante sem diabetes. Este ambiente proporciona alterações 

estruturais no RN que podem programá-lo para a vida futura. A obesidade 

materna, ao mesmo tempo em que pode ser um fator de risco para o 

aparecimento de DMG, também pode determinar a obesidade no RN por genes 

herdados da mãe (Whitaker,1998). A obesidade paterna também interfere na 

obesidade dos filhos, mas em menor proporção que a obesidade materna 

(Schaefer-Graf,2006). O peso, o comprimento e a idade gestacional ao 

nascimento podem ser decorrentes do peso materno pré-gestacional ou do 

DMG.  

A amamentação, por sua vez, interfere no ganho de peso e 

comprimento, podendo modificar o efeito do DMG sobre o peso nos primeiros 

dois anos de vida (Pettitt and Knowler,1998) (Schaefer-Graf,2006). Estudos de 
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base populacional mostram que a amamentação, de modo geral, protege 

contra a obesidade (Pettitt and Knowler,1998), (Rodekamp,2005). O peso, o 

comprimento, a idade gestacional ao nascimento e o padrão e duração da 

amamentação influenciam as medidas antropométricas aos três meses, que, 

por sua vez, influenciam as medidas aos doze meses e, conseqüentemente, 

aos 24 meses (Schaefer-Graf,2006). As hospitalizações também influenciam no 

ganho de peso das crianças, além de serem mais freqüentes nas crianças não 

amamentadas e com menor peso podem determinar mudanças no ganho de 

peso nos primeiros anos (Maffei,1990). 

No atual estudo serão investigadas as associações e os efeitos do DMG 

sobre o peso aos 24 meses controlados para nível socioeconômico da família, 

IMC materno pré-gestacional, sexo do RN, peso e comprimento ao nascer, 

idade gestacional, amamentação, hospitalizações nos dois primeiros anos, 

peso e comprimento aos três meses, peso e comprimento aos doze meses. 

 

QUADRO 3. Categorias de exposição por níveis hierárquicos de causalidade. 
Diabetes mellitus gestacional como fator de risco para desfechos antropométricos 
aos dois anos    
Nível  Categoria das Variáveis 

1º IMC paterno 

DMG 

IMC materno pré-
gestacional 

Nível 
socioeconômico 

 

Sexo do RN 

Peso ao nascer 

Idade Gestacional 

Comprimento ao 
nascer 

Amamentação 

Hospitalizações  

2º Escore z para peso/idade aos 3 meses  

   Escore z para altura/idade aos 3 meses 

Escore z para peso/altura aos 3 meses  
3º Escore z para peso/idade aos 12 meses  

   Escore z para altura/idade aos 12 meses 

 Escore z para peso/altura aos 12 meses  
             Escore z para peso/idade aos 24 meses  

                Escore z para altura/idade aos 24 m eses 

              Escore z para peso/altura aos 24 mese s 
IMC: Índice de massa corporal, DMG:Diabetes mellitus gestacional, RN: recém-nascido  
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

Estimar a prevalência e avaliar os fatores associados ao 

desenvolvimento de DMG, bem como, seu efeito sobre alguns indicadores 

antropométricos aos dois anos de idade das crianças, na Coorte de 

Nascimentos de Pelotas, 2004. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.2.1 Calcular a prevalência de DMG nas mães da Coorte de 

Nascimentos de Pelotas, 2004 

5.2.2 Investigar os fatores associados à ocorrência de DMG nestas 

mães; 

5.2.3 Comparar a mudança média de escore z de peso/idade, 

comprimento/idade e peso/comprimento, do nascimento até os dois anos de 

idade, dos recém-nascidos de mães com DMG contra os de mães sem DMG 

 

6 HIPÓTESES 

 

6.1 PREVALÊNCIA 

A prevalência de DMG estará em torno de 4% 

6.2 FATORES ASSOCIADOS 

Os fatores associados à ocorrência de DMG serão:  

a) Maior idade; 

b) Cor preta; 

c) Ter companheiro; 

d) Nível econômico baixo segundo ANEP/IEN; 

e) Menor escolaridade da mãe; 

f) Haver nascido com baixo peso (< 2.500 g); 

g) História familiar de diabetes em parentes de 1º grau; 

h) Multiparidade (quatro ou mais partos); 

i) IMC pré-gestacional atual maior do que 25 kg/m2; 

j) Baixa estatura (< 1,51 cm); 
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l) Ganho de peso maior do que o recomendado de acordo com a IOM 

(Institute of Medicine (IOM),1990); 

m) Pré-eclâmpsia e/ou hipertensão na gravidez atual;  

n) Fumar durante a gravidez;  

o) Inatividade física. 

6.3 ANTROPOMETRIA DOS FILHOS DE MÃES DOM DMG 

Comparativamente aos filhos de mães não diabéticas, as crianças cujas 

mães apresentaram diabetes mellitus gestacional terão mudança média do 

escore z de peso/idade, comprimento/idade e peso/comprimento maior que as 

crianças de mães sem DMG.  

 

7 METODOLOGIA 

 

7.1 DELINEAMENTO 

Esse estudo faz parte da Coorte de Nascimentos de base populacional 

na cidade de Pelotas do ano de 2004. Serão analisados os dados das mães, 

coletados transversalmente durante o estudo perinatal, e os dados dos recém-

nascidos, em quatro momentos: durante o perinatal e nos acompanhamentos 

de três meses, doze meses e de 24 meses de idade. 

 

7.2 POPULAÇÃO ALVO  

Constituem a população alvo desse estudo, todas as mulheres que 

tiveram filhos nas cinco maternidades de Pelotas e que eram residentes na 

zona urbana da cidade e todas as crianças nascidas vivas destas mulheres.  

Em 2004, todas as mulheres que tiveram filhos nas cinco maternidades 

da cidade de Pelotas durante o período de 01 de janeiro de 2004 a 31 de 

dezembro de 2004 e que eram residentes na zona urbana da cidade foram 

entrevistadas e seus filhos nascidos vivos examinados. Aos três meses, 12 

meses e 24 meses de idade foram feitos acompanhamentos domiciliares de 

todas as crianças. As mães foram novamente entrevistadas. 

 

7.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

Foram incluídas na coorte de nascimentos todas as mães de nascidos 
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vivos e seus filhos e as mães de natimortos de pelo menos 500 gramas e/ou 20 

semanas de idade gestacional, nascidos no município de Pelotas no ano de 

2004. As mães deveriam ser residentes do município de Pelotas ou no Jardim 

América (atualmente bairro do município de Capão do Leão) e deveriam ter ido 

a uma das cinco maternidades para realizar o parto ou pós-parto imediato 

(caso o parto tenha sido em casa, ambulância, táxi, etc.). A inclusão do Jardim 

América ocorreu para garantir a mesma base populacional das coortes de 

nascimento anteriores deste mesmo município realizadas em 1982 e 1993 

(Victora,2006). 

 

7.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídas as mulheres que tiveram fetos nascidos mortos com 

peso inferior a 500 gramas e/ou 20 semanas de idade gestacional. Também 

foram excluídas as mulheres que tiveram filhos em Pelotas, mas que residiam 

em outros municípios. Na avaliação das crianças foram excluídos todos os 

natimortos (n= 106) e os gemelares. 

 

7.5 CÁLCULO DE TAMANHO DE AMOSTRA  

7.5.1 PODER PARA O ESTUDO DE FATORES ASSOCIADOS AO DMG 

Para o cálculo do poder amostral, foram fixados os seguintes parâmetros: 

número de mães da coorte (4519), número de mães que desenvolveram DMG 

(140), erro alfa de 5% e erro beta de 20%. O Quadro 4 apresenta o RR 

detectável pelo estudo, conforme a razão expostas: não expostas aos fatores 

de risco e a prevalência de DMG no grupo de mães não-expostas. 

 

Quadro 4. Magnitudes de riscos detectáveis da associação entre as variáveis 
independentes e a ocorrência de DMG 

VARIÁVEL RAZÃO 
EXPOSTAS:NÃO- 

EXPOSTAS 

PREVALÊNCIA 
ESPERADA ENTRE 

NÃO-EXPOSTAS 

RR DETECTÁVEL 

Cor 35:65 2,50% 1,65 
Idade 54:46 2,72% 1,60 
Estado Conjugal 84:16 1,94% 2,08 
Escolaridade 28:72 3.13% 1,60 
N.Socioeconômico 20:80 3,87% 1,70 
História Fam de DM 30:70 2,50% 1,65 
Baixo Peso ao nascer 11:89 3,31% 2,00 
Paridade 82:18 2,80% 1,80 
IMC pré-gestacional 29:71 2,48% 1,67 
Ganho de peso na 64:36 3.24% 1,58 
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gestação 
Hipertensão 24:76 2,38% 1,73 
Exercício Físico 13:87 3,23% 1,82 
Altura 5:95 3,15% 2,30 
Tabagismo 26:74 3,55% 1,56 

 

7.5.2 PODER PARA O ESTUDO DE PESO AOS DOIS ANOS DE IDADE DOS 

FILHOS DE MÃES COM DMG 

Para o cálculo da diferença média detectável de mudanças de escores Z 

entre os acompanhamentos de 0 a três meses e entre três e 24 meses para RN 

de mães com DMG e sem DMG, levou-se em conta os seguintes parâmetros: 

a) Número de RN da coorte: 4519 

b) Número de RN de mães com DMG: 140 

c) Desvio padrão do escore z: 1,0  

d) Nível de confiança: 95% bicaudal  

e) Poder de 80%  

O resultado deste cálculo identificou que o estudo será capaz de 

detectar diferença em escores z maiores ou iguais a 0,42. 

 

7.6 INSTRUMENTOS E MANUAIS  

Foram utilizados questionários padronizados, pré-codificados com 

algumas questões abertas. A codificação preferencialmente foi realizada 

durante a entrevista e posteriormente conferida, evitando assim possíveis erros 

na transcrição de dados. Os questionários incluíam questões de vários 

pesquisadores. 

O questionário do perinatal era composto de nove blocos, totalizando 

273 questões. Os blocos eram assim identificados: A (identificação), B (parto e 

saúde do recém-nascido), C (pré-natal e morbidade gestacional), D (história 

reprodutiva), E (características da mãe e hábitos de vida), F (características do 

trabalho, do pai e renda familiar), G (exames da mãe no pré-natal), H (exame 

físico do recém-nascido) e K (dados para contato).  

No caso de partos gemelares, para o primeiro gêmeo, foi preenchido um 

questionário completo e, para o segundo, um questionário específico.  

A avaliação do RN incluía medidas de comprimento perímetro cefálico, 

torácico e abdominal. O peso ao nascer foi anotado a partir do livro de registro 

da enfermagem, que utilizava em todos os hospitais balança eletrônica 
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pediátrica de mesa, com precisão de 10g, aferidas semanalmente com peso-

padrão. Os RN foram medidos na posição supina com material (Infantômetros 

Harpenden) e técnica padronizada (Holtain, Crymych UK) com precisão de 1 

mm. Os perímetros foram medidos utilizando fita métrica inelástica com 

precisão de 1mm, observando-se procedimento padrão (Lohman,1988). As 

medidas foram realizadas duas vezes, através de duas antroprometristas. O 

cálculo da idade gestacional foi realizado no primeiro dia de vida, através do 

método Dubowitz, além da data da última menstruação anotada no cartão da 

gestante ou referida pela mãe e pela ultrassonografia realizadas antes da 20ª 

semana de gestação (Dubowitz,1970). As avaliações antropométricas e da 

idade gestacional pelo método de Dubowitz foram realizadas pelas mesmas 

entrevistadoras (todas nutricionistas) treinadas para o projeto, sempre nas 

primeiras 24 horas de vida do RN. As outras informações foram auto-referidas. 

Aos três meses de idade, todas as crianças pertencentes à Coorte foram 

buscadas para o primeiro acompanhamento, excluídas as sabidamente 

falecidas. O questionário da visita aos três meses consistia de 8 blocos 

contando com 268 questões. Eram identificados como: A (identificação), B 

(cuidado e alimentação da criança), C (saúde da criança), D (gastos com parto 

e saúde), E (características da mãe, da família e do domicílio), F (saúde da 

mãe e contracepção), G (hábitos de vida), H (antropometria), I (testes 

padronizados SRQ 20) (Cox JL,1987). 

A avaliação do peso materno foi realizada na visita de três meses. 

Foram utilizadas balanças digitais portáteis (balança mecânica Glicomed, 

precisão de 1 kg). As balanças foram aferidas diariamente com um peso 

padronizado de 5 ou 10 kg. A estatura da mãe foi aferida utilizando-se 

estadiômetro (alumínio, precisão de 1 mm), utilizando o plano horizontal de 

Frankfurt.  

O peso da criança foi obtido através de balanças portáteis (balança 

eletrônica Soehnle 8300 com bandeja 5011, precisão de 10 g), aferidas ao final 

de cada dia de trabalho com um peso padronizado de 5 ou 10 kg. O 

comprimento das crianças foi medido com infantômetro (estadiômetro portátil 

Raven Equipment Ltd., precisão 1mm) sobre uma superfície plana e lisa, sendo 

seu estado de conservação verificado diariamente. 

Aos 12 meses, as crianças que se supunham vivas foram procuradas, 
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incluindo aquelas cujas mães se recusaram a participar na visita dos três 

meses. Foi estipulada uma janela de 15 dias para a realização da entrevista 

(uma semana antes e uma semana após o aniversário). O questionário 

consistia de 9 blocos contando com 270 questões. Eram identificados como: A 

(identificação), B (cuidado e alimentação da criança), C (saúde da criança), D 

(características da mãe, da família e do domicílio), E (gastos com saúde), F 

(saúde da mãe e contracepção), G (hábitos de vida), H (Pastoral da criança) I 

(antropometria). 

O questionário da visita de dois anos conta com 343 questões. Os 

blocos são assim identificados: A (identificação), B (cuidado e alimentação da 

criança), C (saúde da criança), D (características da mãe, da família e do 

domicílio), E (gastos com saúde), F (saúde da mãe e contracepção), G 

(antropometria), H (caderno de habilidades), I (questionário especial da mãe – 

Teste de Edimburgo- depressão materna), J (bloco Pastoral), O (observações 

da entrevistadora). Foi realizada avaliação do desenvolvimento da criança 

através de itens do teste de Denver e teste de rastreamento de Battelle 

(Frankenburg KW,1990), (Newborg J,1988). 

No bloco antropometria, tanto aos doze como aos 24 meses, foram 

utilizados os mesmos instrumentos e metodologia. Foram avaliados: peso da 

mãe e peso da mãe + peso da criança ambos utilizando balanças digitais 

(Tanita HD-317, com capacidade para 150 kg, precisão de 100g, sendo o peso 

anotado em kg com uma casa decimal); perímetro cefálico (somente aos 12 

meses) e perímetro abdominal, ambos utilizando fita métrica inelástica 

(cardiomed, 7 mm de largura, com mola e peso com precisão de 1mm 

observando-se procedimento padrão - ao lado esquerdo da criança, fita acima 

das sobrancelhas e posteriormente no ponto em que a circunferência máxima 

possa ser medida e a fita métrica passada no nível de maior extensão 

abdominal num plano horizontal para a segunda); comprimento, utilizando 

antropômetro de madeira, dobrável, feito sob encomenda para o estudo, 

utilizando para as medidas uma fita métrica de nylon com precisão de 1 mm 

colada em sulco feito no corpo do instrumento (medido em decúbito dorsal, 

duas pessoas, em superfície plana). As entrevistadoras foram submetidas a 

sessões de padronização para medidas de comprimento e perímetro cefálico, 

durante o treinamento, e a cada três meses, durante o trabalho de campo. 
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Os manuais continham informações detalhadas para cada pergunta, 

respondendo as dúvidas e dando orientações quando a metodologia na coleta 

dos dados. Consistiam de explicações gerais sobre como a entrevistadora 

deveria se portar diante da entrevistada, assuntos gerais sobre os locais a 

serem visitados, os cuidados a serem tomados e instruções detalhadas de 

cada pergunta com sua respectiva codificação. 

 

7.7 PRINCIPAIS VARIÁVEIS  

 

7.7.1 VARIÁVEIS DEPENDENTES  

7.7.1.1 DIABETES MELLITUS GESTACIONAL (DMG)  

Auto-referido, conforme resposta às seguintes perguntas, durante a 

entrevista do acompanhamento perinatal (perguntas números 74 e 75) 

– “A Sra teve diabetes durante a gravidez?” dicotômica  

– “Se sim, já tinha diabetes antes da gravidez?” dicotômica 

Serão consideradas com DMG as mães que responderem 

afirmativamente à primeira e negativamente à segunda pergunta. 

7.7.1.2 MUDANÇA DE ESCORE Z DE PESO/IDADE, COMPRIMENTO/IDADE 

E PESO/COMPRIMENTO DO NASCIMENTO AOS DOIS ANOS DE IDADE 

1) Escore z de peso/idade; comprimento/idade; peso/com primento 

ao nascimento; 

Peso ao nascimento  

Obtido durante a visita perinatal. – através de dados do livro de 

enfermagem (pergunta de número 7) 

Comprimento ao nascimento 

Obtido durante a visita perinatal -. medido utilizando-se infantômetros 

(pergunta número 252) 

2) Escore z de peso/idade; comprimento/idade; peso/com primento 

aos três meses 

Peso aos três meses 

Obtido durante a visita dos três meses. – medidos em balança eletrônica 

Comprimento aos três meses 

Obtido durante a visita dos três meses -. medido utilizando-se 
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infantômetros 

3) Escore z de peso/idade; comprimento/idade; peso/com primento 

aos doze meses e aos 24 meses 

Peso aos doze meses e 24 meses 

Obtido durante a visita dos doze meses  e 24 meses 

 peso da criança será obtido através da seguinte seqüência nos respectivos 

acompanhamentos: 

a) Peso da mãe - balança digital com precisão de 100 g aferida 

semanalmente com peso-padrão, colocada em um lugar firme e nivelada. Sem 

sapatos com o mínimo de roupas possível, com o peso distribuído entre os dois 

pés colocados centralmente. Peso anotado em kg, com uma casa decimal. 

(perguntas 264 aos doze meses e 312 aos 24 meses) 

b) Peso da mãe mais peso da criança – depois de zerada a mãe subirá a 

balança novamente com a criança sem roupa no colo. Será anotado o peso da 

mãe mais peso da criança. Será anotada toda a roupa da mãe e 

posteriormente através de tabela própria será descontado o peso das roupas 

para obter o peso real da mãe (perguntas 265 aos doze meses e 313 aos 24 

meses). 

c) Peso da criança - diferença entre o peso da mãe e o peso da criança 

mais peso da mãe  

Comprimento aos doze e 24 meses  

Obtido em centímetros através de antropômetro de madeira. Criança 

relaxada, sem roupas em decúbito dorsal sobre superfície plana e firme. A 

parte superior do aparelho na cabeça da criança com ajuda da mãe, uma mão 

sobre o joelho e a outra movimentando o cursor até os calcanhares (pergunta 

318 aos 12 meses e 313 aos 24 meses). 

O cálculo dos escores z serão realizados utilizando-se as novas curvas 

da OMS como referência e através do software WHO Anthro 2005 (WHO 

Multicentre Growth Reference Study Group,2006) . 

Mudança da média dos escores z é a diferença entre médias de escores 

anteriores e os subseqüentes. 

7.7.2 VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Os Quadros 5 e 6 apresentam uma sinopse das variáveis que serão 
utilizadas no estudo.
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QUADRO 5. Variáveis independentes utilizadas no estudo de fatores de risco para 
DMG 
NOME VARIÁVEL PERGUNTA 

FORMA DE COLETA 

TIPO  

VARIÁVEL 

QUESTIONÁRIO 

NÚMERO1 
Cor auto-referida Como a senhora se classifica 

em termos de cor ou raça? 
Categórica 
nominal 

Perinatal/164 

Idade em anos auto-
referido 

Qual é a sua idade? Numérica discreta Perinatal/156 

Estado conjugal 
auto-referido 

Com quem a Sra vive? Com 
marido ou companheiro? 

Categórica 
dicotômica 

Perinatal/157 

Escolaridade 
materna auto-
referido 

Até que série a Sra completou 
na escola? 

A Sra completou a faculdade? 

Numérica discreta 

Categórica 
dicotômica 

Perinatal/161 e 

162 

Nível econômico Foram coletados dados para 
gerar o IEN e o critério Brasil 
proposto pela ANEP* 

Escore contínuo Perinatal/226-
239 

História familiar de 
diabetes mellitus 
auto-referido 

Alguém na sua família tem 
diabetes? 

Quem? Mãe, Pai, filho, irmão, 
tios paternos, tios maternos, 
avô/avó paterno, avô/avó 
maternos 

Categórica 
dicotômica 

Categórica 
dicotômica 

24 meses/297-
300 

Baixo peso ao 
nascer 

A Sra nasceu com menos de 
2,5 kg? 

Categórica 
dicotômica 

Perinatal/240 

Prematuridade 
materna 

A Sra nasceu prematura? Categórica 
dicotômica 

Perinatal/241 

Peso pré-
gestacional auto-
referido 

Qual era o seu peso no início 
da gravidez? 

Numérica 
contínua 

Perinatal/54 

Peso ao final da 
gestação 

Qual o seu peso ao final da 
gestação? 

Numérica 
contínua 

Perinatal/55 

Altura materna  Medido através de 
estadiômetro de madeira 

Numérica 
contínua 

Três 
meses/240 

Ganho de peso na 
gestação  

Ganho ponderal em quilos 
resultando da subtração do 
peso na última consulta pré-
natal pelo peso na primeira 
consulta 

Numérica 
contínua 

Perinatal/54 e 
55 

Hipertensão arterial 
gestacional – auto 
referido 

Durante a gravidez atual ... A 
Sra teve pressão alta? Se sim, 
já tinha pressão alta antes da 
gravidez?  

Categórica 
dicotômica 

Perinatal/72 e 73 

Paridade-auto-
referido 

Quantas vezes a Sra já 
engravidou, contando com 
essa gravidez? 

Numérica 
discreta 

Perinatal/116 

Natimortos/abortos 
– auto-referido 

A Sra teve algum filho que 
nasceu morto? Quantos? 

A Sra teve algum aborto? 
Quantos? 

Numérica discreta 

Numérica 
discreta 

Perinatal/118 

Perinatal/119 

Filhos 
macrossômicos 
prévios 

Para as duas gestações 
anteriores à atual. Qual o sexo 
da criança?Qual o peso da 
criança ao nascer?  

Numérica 
discreta 

Perinatal/ 

120,121, 

138,139 
Tabagismo  A Sra fumou durante esta 

gravidez?Fumava todos os 
Categórica Perinatal/172 
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dias? Quantos cigarros fumava 
por dia nos primeiros três 
meses?  

fumante: fumar pelo menos um 
cigarro por dia no primeiro 
trimestre 

dicotômica 

 

 

Numérica discreta 

 

Exercício físico Sem contar sua atividade em 
casa ou no emprego, a Sra 
fazia algum tipo de exercício 
físico? Nos 3 primeiros meses 

Categórica 
dicotômica 

Perinatal/165 

1 Número refere-se ao número da pergunta no questionário 
 
 
QUADRO 6. Variáveis independentes utilizadas no estudo do DMG como fator de 
risco para desfechos antropométricos aos dois anos 
NOME VARIÁVEL PERGUNTA/COLETA TIPO  

VARIÁVEL 

QUESTIONÁRIO 

NÚMERO1 
IMC materno pré -
gestacional  

Calculado através da divisão do 
peso no início da gravidez pela 
altura ao quadrado 

 

Numérica contínua Perinatal/54 

Três meses/240 

Sexo do RN Observado Categórica 
dicotômica 

Perinatal/252 

Comprimento ao 
nascer 

Medido com estadiômetro de 
madeira em decúbito dorsal 

Numérica 
contínua 

Perinatal/253 

Idade gestacional Segundo a data da última 
menstruação (DUM) 

Numérica discreta Perinatal/45 

Peso ao nascimento Anotado do registro do hospital Numérica contínua Perinatal/8 
Amamentação 

Tempo de 
amamentação: 

Tempo de 
amamentação 
exclusiva: 

Amamentação 
exclusiva aos 3 meses: 

Tempo de amamentação: Até 
que idade mamou? 

Tempo de amamentação 
exclusiva: Quando começou a 
dar leite em pó ou leite em 
saquinho? 

Amamentação exclusiva aos 3 
meses: Até que idade mamou no 
peito? 

Numérica contínua 

 

Numérica contínua 

 

Numérica contínua 

24 meses/26 

 

12 meses/11 

 

Três meses/45 

Hospitalizações  A criança baixou em hospital 
desde o nascimento até agora? 
Quantas vezes? 

A criança baixou em hospital 
desde que completou 1 ano até 
agora? 

 Quantas vezes? 

Categórica 
dicotômica 

Numérica discreta 

Categórica 
dicotômica 

Numérica discreta 

12 meses/110 e 
111 

 

24 meses/101 e 
102 

1 Número refere-se ao número da pergunta no questionário 
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7.8 SELEÇÃO E TREINAMENTO DAS ENTREVISTADORAS  

Para o estudo perinatal a equipe de campo era composta por seis 

entrevistadoras, todas nutricionistas. A seleção das entrevistadoras foi feita 

através de diversos critérios. Foi preenchida uma ficha de inscrição, onde se 

observou a caligrafia e tempo disponível (pelo menos 40 horas semanais e 

disponibilidade de finais de semana). Foram realizados entrevistas individuais 

para avaliar apresentação, capacidade de comunicação, motivação e interesse 

financeiro e após, realizou-se uma prova escrita. A seleção foi feita seguindo os 

seguintes critérios: classificação na prova, nível superior, disponibilidade de 

horário integral, letra legível, boa comunicação, expressão e postura, condições 

físicas para carregar a mochila, qualidade das medidas antropométricas, 

qualidade na avaliação do desenvolvimento psicomotor e avaliação na visita do 

estudo piloto feita com os supervisores da pesquisa. 

O treinamento foi realizado em 74 horas, envolvendo orientações gerais, 

leitura do questionário e do manual de campo, discussão detalhada de cada 

pergunta, conteúdos relacionados aos aspectos gerais e específicos da 

pesquisa. Houve uma oficina dramática entre as entrevistadoras e 

posteriormente com mães. As técnicas específicas de antropometria foram 

realizadas nas maternidades até que todas entrevistadoras as realizassem de 

maneira correta. O treinamento de Dubowitz foi realizado por pediatra com 

larga experiência na sua utilização, sendo que cada entrevistadora aplicou 

diversas vezes a técnica antes do início do estudo. Cada supervisor realizou 

um acompanhamento de entrevista com a entrevistadora para testar sua 

habilidade, desenvoltura e correta aplicação do questionário, assim como a 

realização das habilidades com as crianças. Foram utilizadas crianças com 

idades ao redor de um ano e que não nasceram no ano de 2004. Sessões de 

padronização foram realizadas até que a responsável pelo treinamento 

estivesse satisfeita com os resultados. Durante o estudo as entrevistadoras 

realizaram testes e foram re-treinadas a cada três meses e antes dos 

acompanhamentos subseqüentes. 

 As equipes das visitas dos três meses, 12 e 24 meses foram compostas 

por respectivamente sete, seis e novamente sete entrevistadoras que foram 

selecionadas e treinadas de forma semelhante à utilizada no período perinatal. 
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A exigência mínima de escolaridade para as entrevistadoras dos estudos 

subseqüentes foi ensino médio completo. 

 

7.9 LOGÍSTICA DO TRABALHO DE CAMPO 

A coleta de dados do estudo perinatal foi realizada durante todo o ano 

de 2004 e a dos três meses, foi realizada desde o final de março de 2004 até 

abril de 2005. Durante o ano de 2005, foi feito o acompanhamento de doze 

meses e, no ano de 2006, está sendo realizado o acompanhamento de 24 

meses. 

 As entrevistadoras foram identificadas por crachás e aventais do centro 

de pesquisas. Estas foram orientadas a manter uma média de quatro 

entrevistas por dia e a codificarem os questionários ao final do dia.  

No estudo perinatal, as mães foram entrevistadas dentro das primeiras 

24 horas após o parto normal e até 48 horas após cesárea. Neste momento foi 

realizada a avaliação antropométrica do recém-nascido e cálculo da idade 

gestacional. Os recém-nascidos foram pesados ao nascer e medidos na 

posição supina.  

No primeiro acompanhamento, as visitas foram realizadas com um 

intervalo máximo de uma semana antes e uma semana após completarem a 

idade de três meses, sendo realizada a entrevista com a mãe e tomadas as 

medidas antropométricas da criança. Aos 12 e aos 24 meses, as entrevistas 

foram marcadas novamente com uma semana antes e no máximo uma 

semana após o aniversário. Caso a mãe não fosse encontrada nesse intervalo, 

foi tolerada a realização da entrevista até um mês após o aniversário. 

Os supervisores estiveram disponíveis diariamente na sala da coorte 

para o recebimento dos questionários, controle dos prazos das entrevistas, 

solução de dúvidas na codificação das variáveis e revisão de codificação. 

Também era função dos supervisores revisarem diariamente os questionários 

quanto aos erros de codificação, orientar as entrevistadoras quanto ao correto 

preenchimento destes e suas respectivas codificações, reforçando o uso do 

manual de instrução, verificando o seguimento rigoroso da metodologia da 

pesquisa e a reposição do material necessário ao bom andamento do trabalho.  

Na sala da coorte era centralizado todo o material de pesquisa, 

questionários recebidos e o pessoal de apoio. Em reuniões semanais os novos 
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questionários eram distribuídos, entregues os já realizados e discutidas as 

dúvidas. Os questionários conferidos eram etiquetados, colocados em lotes e 

entregues para os digitadores, após revisão e correção pelo supervisor. Aos 

números dos questionários era acrescentado um dígito verificador, com o 

objetivo de identificar o número de cada criança durante cada visita de 

acompanhamento, permitindo posteriormente a junção dos dados. Foi realizada 

validação dos dados e verificação de inconsistências.  

Foram considerados em que não foi respondido o questionário, após 

pelo menos três visitas da entrevistadora e uma visita do supervisor de campo. 

As perdas e recusas dos três meses e 12 meses foram buscadas nos 

acompanhamentos subseqüentes. Se a mãe houvesse mudado para outro 

município foi tentada a realização da entrevista no momento de visita a cidade, 

caso esta ocorresse dentro do prazo máximo estipulado pelo estudo (um mês 

após o aniversário). 

Para a correta localização das mães foram coletadas informações 

detalhadas referente ao endereço atual (perinatal) e como encontrá-lo (linha e 

parada de ônibus, referências locais), endereço e telefone de parentes 

próximos, local de trabalho da mãe e pai e, se a família pretendia se mudar, 

endereço futuro. A mesma logística foi realizada nos acompanhamentos 

posteriores 

 

7.10 ESTUDO PILOTO 

Foi realizado um estudo piloto para teste do questionário dias antes do 

inicio do trabalho de campo. As entrevistadoras foram aos mesmos hospitais 

em que foi realizado o estudo nos últimos dias de 2003 e usaram a mesma 

metodologia para todas as crianças que nasceram nestes dias. Aos três, doze 

e 24 meses o estudo piloto foi realizado com crianças que estavam nas salas 

de espera do ambulatório da faculdade de medicina e que tinham as idades ao 

redor de três meses, doze meses e 24 meses e que não nasceram no ano de 

2004. O objetivo era avaliar o tempo de aplicação do questionário, factibilidade, 

e a capacidade de entendimento deste por parte das mães. Os supervisores 

acompanharam a entrevista e avaliaram também a habilidade, desenvoltura e 

correta aplicação do questionário pelas entrevistadoras, assim como a 

realização das habilidades com as crianças.  
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7.11 CONTROLE DE QUALIDADE  

Dez por cento dos domicílios foram selecionados aleatoriamente para a 

aplicação de um questionário reduzido. Além desses, foi feito controle de 

qualidade em 100 % dos que possuíam telefone, utilizando o mesmo 

instrumento que foi usado para o controle de qualidade da entrevista domiciliar. 

O principal objetivo do controle de qualidade foi de, além da repetibilidade das 

questões, assegurar que as entrevistas estavam sendo completa e 

adequadamente realizadas.  

Foram realizadas reuniões semanais com as entrevistadoras, 

supervisores e coordenação da coorte para avaliação do andamento do estudo 

e estabelecimento de metas.  

Todas as semanas as balanças foram aferidas na presença do 

supervisor e, a cada três meses, realizou-se nova padronização da 

antropometria. Foi realizado um acompanhamento quinzenal das entrevistas de 

cada entrevistadora pelas supervisoras, visando checar a adaptação da 

aplicação dos testes de habilidades. A cada três meses foram realizadas 

sessões de retreinamento. As entrevistadoras receberam treinamento 

específico para cada fase do trabalho.  

 

7.12 EDIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

Foi realizada dupla digitação, por digitadores diferentes, através do 

programa Epi-Info 6.4. Após, os bancos de dados foram transferidos para o 

Stata (“dta”), onde foram rodados os programas de inconsistências. Os 

programas de verificação de inconsistências foram criados (arquivo tipo “do” do 

pacote estatístico STATA 8.0) com amplo detalhamento de checagem de 

amplitude de valores, pulos entre as questões, inconsistências, médias de 

medidas por entrevistadoras e presença de variáveis não respondidas (Stata 

Corporation,2003). 

 A análise seguirá um modelo hierárquico de causalidade, conforme 

modelo descrito anteriormente. Os bancos do estudo perinatal, dos três meses, 

doze meses e 24 meses serão acoplados através de um número de 

identificação para qual será utilizado o programa STATA 8.0.  

As análises estatísticas serão realizadas através do pacote estatístico 
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Stata. Os dados serão apresentados como porcentagens ou médias e desvios 

padrões e utilizados teste t de Student, qui-quadrado ou Fisher exato, de 

acordo com o tipo de variável. 

Para o controle de variáveis de confusão, na análise para investigar os 

fatores associados à ocorrência de DMG, será utilizada regressão logística. A 

análise ajustada do efeito do DMG sobre as mudanças em escore z será feita 

por regressão linear.  

 

8 ASPECTOS ÉTICOS  
 

A investigação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e pelo Comitê de 

Ética da Organização Mundial da Saúde (Genebra). Um consentimento escrito 

foi lido para as mães, em cada uma das visitas, explicando os objetivos e os 

procedimentos e devidamente assinado em duas cópias, uma para cada parte. 

Garantiu-se a confidencialidade dos dados, a participação voluntária e a 

possibilidade de abandonar o estudo a qualquer momento, sem necessidade 

de justificativa. Quando apresentado rastreamento positivo ao teste de Batelle 

(Newborg,1988), ou quando solicitado pelas mãe auxílio para elas ou para as 

crianças, estas foram examinadas por médico da coorte e encaminhadas para 

tratamento adequado na rede municipal de postos de saúde. Se fosse 

percebida pelas entrevistadoras alguma situação de risco iminente à vida das 

crianças, estas comunicavam aos instrutores para as devidas providências. 
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9 CRONOGRAMA 
 
 
 
 

 2005 2006 2007 2008 

Trimestre 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º  4º 1º 

Revisão 
Bibliográfica X X X X X X X X X X X X  

Elaboração do 
projeto X X X X X X        

Análise dos 
dados existentes     X X        

Limpeza dos 
dados       X        

Redação do 
primeiro artigos      X X       

Redação do 
segundo artigo      X X X      

Redação do 
terceiro artigo e 
preparação do 

volume 

      X X X X X X X 

Defesa da tese e 
divulgação dos 

resultados 
            X 
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10 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Serão escritos três artigos sendo o primeiro: 

Artigo de revisão : Será realizada uma revisão sistemática na literatura 

nas bases de dados Web of science, Medline, Cochrane, Lilacs e PAHO com o 

objetivo de reunir as publicações existentes sobre fatores de risco para 

diabetes mellitus gestacional. Será colocado como limite para a revisão os 

artigos publicados nos últimos 10 anos. Serão considerados para revisão os 

artigos que apresentarem diabetes mellitus gestacional como desfecho. Os 

fatores de risco considerados serão idade, obesidade, história familiar de 

diabetes, baixo peso ao nascer, raça/etnia, tabagismo, altura, ganho de peso 

na gestação. 

Artigo 2 : Prevalência e fatores associados ao Diabetes Mellitus 

Gestacional Este artigo mostrará a freqüência e os fatores de risco associados 

ao aparecimento de DMG nas gestantes que tiveram filhos em 2004 na cidade 

de Pelotas. 

Artigo 3 : Conseqüências do Diabetes Mellitus Gestacional sobre a 

antropometria nos dois primeiros anos de vida- Este artigo mostrará as o efeito 

do DMG sobre os variáveis antropométricas do nascimento aos dois anos de 

idade 

 

11 FINANCIAMENTO  
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13 ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO ORIGINAL 
 
 

Serão escritos quatro artigos: 

 

Artigo 1 – Artigo de revisão : Maternal birth weight and gestational 

diabetes: a systematic review of the literature. Será realizada uma revisão 

sistemática na literatura nas bases de dados Web of science, Medline, 

Cochrane, Lilacs e PAHO com o objetivo de reunir as publicações existentes 

sobre peso ao nascer materno como fator de risco para o desenvolvimento de 

diabetes mellitus gestacional. Será colocado como limite para a revisão os 

artigos publicados nos últimos 10 anos. Serão considerados para revisão os 

artigos que apresentarem diabetes mellitus gestacional como desfecho e peso 

ao nascer materno como exposição. 

 

Artigo 2 : Validade do auto-relato de diabetes mellitus gestacional no 

pós-parto imediato. Este artigo será fruto de um estudo de validação do 

Diabetes Mellitus Gestacional auto-referido. 

 

Artigo 3:  Prevalência e fatores associados ao Diabetes Mellitus 

Gestacional. Este artigo mostrará a freqüência e os fatores de risco associados 

ao aparecimento de DMG nas gestantes que tiveram filhos em 2004 na cidade 

de Pelotas. 

Artigo 4 : Conseqüências do Diabetes Mellitus Gestacional sobre a 

antropometria nos dois primeiros anos de vida- Este artigo mostrará as o efeito 

do DMG sobre os variáveis antropométricas do nascimento aos dois anos de 

idade 
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I.b PROJETO ESTUDO DE VALIDAÇÃO  
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I. b PROJETO DE PESQUISA DO ESTUDO DE VALIDAÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) e o Grupo de Trabalho em 

Diabetes e Gravidez (GTDG) recomendam que o rastreamento da diabete 

mellitus gestacional (DMG) deva ser universal (através de glicemia de jejum na 

20ª semana de gestação) e, na presença de fatores de risco, sendo esse 

primeiro negativo, que seja repetido o rastreamento no terceiro trimestre.  

Em 2004 foi iniciado estudo de coorte no qual foram entrevistadas todas 

as mulheres que deram à luz em hospitais da cidade de Pelotas e que residiam 

na cidade. Neste questionário, foram realizadas 256 perguntas, entre as quais 

se investigou se a mãe recebeu o diagnóstico de diabetes mellitus (DM) 

durante a gestação atual. 

A prevalência de DMG no Brasil, utilizando os critérios da OMS, é de 

7,6% em gestantes com mais de 20 anos de idade. A maioria alcança somente 

o critério para tolerância a glicose diminuída fora da gravidez, ou seja, 

apresentar glicemia acima de 100 mg/dl e menor e igual a 126 mg/dl. 

Estudo realizado em 1987, em nove capitais brasileiras, mostrou que 

metade dos portadores de DM desconhece sua condição. Outro estudo, a 

Campanha Nacional de Detecção de Diabetes Mellitus, realizada em 2001, 

mostrou em uma amostra probabilística que aproximadamente metade das 

pessoas que haviam realizado o teste, ao serem indagadas em suas 

residências lembrava-se de tê-lo realizado. 

O conhecimento correspondente sobre o DMG é desconhecido. Apesar 

de a gravidez ser momento de visita ao obstetra por 99% das mulheres 

gestantes para a realização do pré-natal e de ser orientação do MS o 

rastreamento universal, não se sabe ao certo se a prática tem sido executada. 

Soma-se a isto a incerteza de que mesmo tendo sido diagnosticada, a gestante 

saberia informar esta condição.  
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2 OBJETIVO DO ESTUDO 
 

O presente estudo será realizado com o objetivo de validar a questão 

realizada no estudo perinatal da coorte de 2004. Pretende-se saber se o médico 

que atendeu a gestante seguiu as recomendações do MS, solicitando glicemia de 

jejum e/ou teste e tolerância com sobrecarga de glicose por volta da 20º semana 

de gestação. E quando solicitado, se a gestante sabe informar corretamente a 

presença ou não do diagnóstico. 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL  

O objetivo deste estudo foi investigar a validade do auto-relato da 

presença de DMG no pós-parto imediato.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.1 Avaliar a cobertura de realização de glicemia de jejum na gravidez 

2.1.2 Descrever com quantas semanas gestacionais a glicemia/teste de 

tolerância foi realizado 

2.1.3 Investigar a validade de um instrumento, baseado em duas questões, 

quanto (a acurácia para identificar indivíduos que foram diagnosticados com 

DMG, a gestante sabe informar corretamente sua condição de diabética ou não 

diabética). 

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 O estudo terá um delineamento transversal. 

 

3.2 POPULAÇÃO ALVO 

 Gestantes que tiveram filhos durante os meses de abril até dezembro 

de 2007 em três hospitais de Pelotas (Santa Casa de Misericórdia, Hospital 

Miguel Pilcher, Hospital São Francisco de Paula) e que eram residentes na 

cidade.  
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3.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

3.3.1 Critérios de inclusão: 

 Serão utilizados os seguintes critérios de inclusão: a) parturientes de 

todas as idades que chegarem ao hospital entre 01 de abril e 31 de dezembro 

de 2007; e b) que forem moradoras na cidade de Pelotas ou Jardim América. 

 

3.3.2 Critérios de exclusão: 

 Serão excluídas as que relatarem serem moradoras de outro município 

ou da zona rural de Pelotas. 

3.3.3 Instrumentos: 

 3.3.3.1 Padrão ouro: o padrão ouro será o registro de resultado da 

glicemia ou do teste de sobrecarga na carteira da gestante feito durante o pré-

natal. 

 3.3.3.2 Instrumento de coleta de dados: Consistirá em duas perguntas:  

Durante a gravidez... 

   A Sra. teve diabetes? 

   Se sim, já tinha diabetes antes da gravidez? 

 

3.4 DEFINIÇÃO DO DESFECHO 

 Será considerada portadora de DMG a gestante cujo registro na carteira 

mostrar glicemia de jejum maior ou igual a 110 mg/dl confirmada por repetição, 

e/ou glicemia pós-carga de 75 gramas de glicose maior ou igual a 140 mg/dl 

confirmada após repetição.  

 

3.5 TAMANHO DA AMOSTRA  

 De acordo com os dados da coorte de 2004 nasceram em Pelotas cerca 

de 300 crianças/ mês, a maioria nos hospitais pode será realizado o atual 

estudo. Sendo a prevalência estimada de DMG de cerca de 8% e, se 80% dos 

médicos solicitarem glicemia de jejum ou teste de sobrecarga, então deverão 

ser identificados aproximadamente 54 diabéticas num universo de 720 

nascimentos em 3 meses de coleta de dados. 

 

3.6 METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 Será construída uma tabela 2x2 em que a afirmação da mãe será 
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comparada ao registro da carteira de gestante (Tabela 1). 

 A sensibilidade, especificidade, os valores preditivos e a acurácia da 

informação da mãe serão calculados da seguinte maneira: 

Sensibilidade- a/a+c 

Especificidade= d/b+d 

VPP= a/a+b 

VPN = d/c+d 

Acurácia= a+d/a+b+c+d 

 

Tabela 1.  Tabela de contingência para análise para a análise da acurácia da informação 
da mulher no pós-parto imediato quanto ao diagnóstico de DMG 
 Padrão-ouro (carteira da gestante) 

Glicemia jejum>110mg/dl ou teste de 

tolerância com 75 g > 140 mg/dl 

 Sim diabéticas Não diabéticas 

Sim a b 

A Sra. teve diabetes ou 

 açúcar o sangue 

durante a gestação Não c d 

 

4 LOGÍSTICA 
 

 As entrevistadoras serão estudantes do 5º semestre da Faculdade de 

Medicina da UCPel. Estas irão aos hospitais em dois momentos, no fim da 

manhã e no fim da tarde, com o objetivo de localizar as gestantes que tiveram 

filhos nas últimas horas. Será perguntado a todas as mães dentro dos critérios 

de inclusão após a devida identificação e leitura do consentimento informado: 

Durante a gravidez... 

 A Sra. teve diabetes? 

 Se sim, já tinha diabetes antes da gravidez? 

Após isto será solicitado o cartão de gestante e verificado a anotação de 

glicemia. Através deste procedimento será respondida a primeira questão, ou 

seja, a freqüência de solicitação de exames de glicemia. 

Conforme o resultado do exame será realizado testes de sensibilidade e 

especificidade para obter a segunda resposta, ou seja, de acordo com o 

resultado de glicemia, a gestante tem DMG ou não.  
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II. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: PREVALÊNCIA, FATORES  

ASSOCIADOS E EFEITO SOBRE A ANTROPOMETRIA ATÉ OS DO IS ANOS 

DE IDADE 
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II RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 O delineamento de coorte prospectivo é uma estratégia poderosa 

para definir a incidência e investigar os potenciais preditores de uma condição 

clínica, assim como fornecer ao investigador a oportunidade de medir variáveis 

importantes de forma completa e acurada, minimizando o viés de memória que 

acomete estudos retrospectivos. Desde os trabalhos de Barker1 que 

levantaram hipóteses de uma origem fetal para doenças cardiovasculares, o 

interesse dos pesquisadores, especialmente os que trabalham com doenças 

crônicas, voltou-se mais fortemente para este delineamento de estudo. 

 No ano de 2004, iniciou-se em Pelotas uma coorte de 

nascimentos. Nessa coorte, até o momento, foram realizados 

acompanhamentos durante o perinatal, aos três, doze e 24 meses e está em 

andamento o acompanhamento de 48 meses. Os instrumentos utilizados para 

a realização das entrevistas foram questionários e instrumentos 

antropométricos. Este relatório é relativo aos primeiros dois anos de 

acompanhamento da Coorte de Nascimentos de 2004, Pelotas, RS. 

 

2 METODOLOGIA DO ESTUDO LONGITUDINAL 

 

2.1 POPULAÇÃO ALVO  

 Foram elegíveis para o estudo perinatal todos os recém-nascidos 

(nativivos) e os natimortos com pelo menos 500 g ou 20 semanas de idade 

gestacional (IG), de mães residentes na zona urbana de Pelotas e no Jardim 

América, atualmente pertencente ao município de Capão do Leão. A inclusão 

deste bairro justifica-se para manter a base populacional semelhante à das 

coortes anteriormente realizadas nesta cidade (Coorte 1982 e 1993). Mães da 
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zona rural, embora não integrassem a coorte, foram entrevistadas para evitar 

perdas por possível incorreção de endereço. Mães residentes em outros 

municípios não foram entrevistadas. Mais de 99% dos partos ocorreu nos cinco 

hospitais do município, sendo dois desses hospitais, universitários.  

  

2.2 LOGÍSTICA DO TRABALHO DE CAMPO 

 Durante o ano de 2004, esses locais foram visitados diariamente, pela 

manhã e à tarde, por entrevistadoras especialmente treinadas para o estudo. 

Todos os partos ocorridos foram registrados em formulário próprio, incluindo o 

nome completo da mãe, data e hora do nascimento, o sexo do recém-nascido 

(RN), número da declaração de nascimento e local de residência da mãe. A 

informação sobre os partos era obtida a partir do livro de registro da 

enfermagem dos centros obstétricos, cuja cobertura e acurácia foram 

previamente avaliadas em todos os hospitais. Dados sobre o local de 

residência eram obtidos a partir do prontuário e confirmados pela mãe. Os 

casos elegíveis recebiam, já neste momento, um número de identificação. A 

partir deste registro, os questionários eram preparados para a aplicação com a 

mãe. Em paralelo, os registros do SINASC foram rastreados de forma a 

encontrar e entrevistar em casa as mães de crianças nascidas fora dos 

hospitais. 

 

2.2.1 Estudo perinatal 

Dentro das primeiras 24 horas após o parto, foi realizada a entrevista 

com a mãe, assim como a avaliação do RN. O questionário padronizado, pré-

codificado e com poucas questões abertas, era composto de nove blocos: 

identificação; parto e saúde do RN; pré-natal e morbidade gestacional; história 

reprodutiva; características da mãe e hábitos de vida; características do 

trabalho, do pai e renda familiar; exames da mãe no pré-natal; exame físico do 

RN; e dados para contato. Utilizou-se um questionário específico para o 

segundo RN no caso de partos gemelares, evitando-se assim a repetição 

desnecessária de perguntas. 

A avaliação do RN incluía medidas de comprimento, perímetro cefálico, 

perímetro torácico e circunferência abdominal. Para o comprimento utilizou-se 
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um infantômetro Harpenden com precisão de 1 mm (Holtain, Crymych, UK) e 

técnica padronizada2. Os perímetros foram medidos com fita métrica inelástica, 

com precisão de 1 mm, observando-se procedimento padrão2. O peso ao 

nascer foi anotado a partir do livro de registro de enfermagem, que utilizou, em 

todos os hospitais, balança eletrônica pediátrica com precisão de 10g. Essas 

balanças foram aferidas semanalmente por pessoal do projeto utilizando pesos 

padrão. 

A IG dos nativivos foi avaliada através do método de Dubowitz3, 

baseada em características físicas e neurológicas do RN. Além dessa 

avaliação, a IG foi também calculada pela data da última menstruação (DUM) 

anotada no cartão da gestante ou referida pela mãe (nesta ordem de 

prioridade); e, por ultrassonografia realizada antes de 20 semanas de 

gestação. A IG foi atribuída seguindo a seguinte prioridade: 1- DUM; 2- 

Ultrasson; 3- Dubowitz. Apenas treze RN recrutados para a Coorte ficaram sem 

informação de IG.  As avaliações antropométricas e da IG pelo método de 

Dubowitz foram realizadas pelas mesmas entrevistadoras treinadas para o 

projeto, sempre nas primeiras 24 horas de vida do RN. 

As equipes de cada fase do trabalho de campo foram compostas por um 

coordenador, supervisores (alunos de doutorado na época), e as 

entrevistadoras. A equipe de apoio era formada por secretária, telefonista além 

de bolsistas e voluntários. 

A seleção das entrevistadoras se deu por prova escrita e avaliação do 

desempenho durante o treinamento, descritos mais adiante.  

 

2.2.2 Visita aos três meses de idade 

O primeiro acompanhamento foi realizado aos três meses de idade por 

uma equipe composta de um supervisor e sete entrevistadoras. Após contato 

telefônico, as mães receberam uma visita domiciliar ou foram agendadas para 

uma entrevista na Faculdade de Medicina. Mães que mudaram para outros 

municípios não foram entrevistadas, à exceção daquelas que viajavam a 

Pelotas com freqüência e para as quais se conseguiu agendar a entrevista. As 

entrevistas buscavam manter uma janela no tempo de sete dias, incluindo o dia 

em que a criança completava três meses (três dias anteriores e os três 
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posteriores) A maioria (85%) das entrevistas foram realizadas dentro deste 

período. Todas as crianças nascidas em 2004 e que participaram do estudo 

perinatal foram buscadas. 

O questionário apresentava estrutura semelhante ao do perinatal. Nesta 

visita as condições de saúde da criança, seu crescimento e desenvolvimento 

foram avaliados. Por ocasião da entrevista, a criança teve seu peso e 

comprimento medidos (balança eletrônica Soehnle 8300 com bandeija 5011, 

precisão de 10 g; estadiômetro portátil Raven Equipment Ltd., precisão de 

1mm), sendo também mensurados os perímetros cefálico, torácico e abdominal 

(fita métrica inelástica com precisão de 1 mm). Aferiram-se também peso e a 

estatura da mãe (balança mecânica Glicomed, precisão de 1 kg; estadiômetro 

fabricado em alumínio, com escala de precisão de 1mm). 

Durante todo o ano de 2004, um estudo de morbi-mortalidade investigou 

todas as admissões hospitalares das crianças nascidas em 2004, assim como 

todos os óbitos. As mães foram entrevistadas, o prontuário revisado e uma 

entrevista com o médico responsável complementou os dados. A equipe foi 

composta de um supervisor e duas entrevistadoras. 

  

2.2.3 Visita dos doze meses de idade 

O segundo acompanhamento foi realizado aos doze meses de idade. 

Todas as crianças pertencentes à Coorte que se supunham vivas foram 

procuradas, incluindo aquelas cujas mães se recusaram a participar na visita 

dos três meses. Foi realizado um contato telefônico e a entrevista agendada na 

residência da mãe. Tentou-se localizar também as mães que se mudaram da 

cidade por ocasião da visita anterior, através dos telefones de pessoas 

próximas. Como na visita dos três meses, as mães residentes fora do 

município não foram entrevistadas, a não ser que planejassem estar em 

Pelotas no período da entrevista. Foi estipulada uma janela de 15 dias para a 

realização da entrevista, incluindo-se o dia do aniversário da criança (sete dias 

imediatamente anteriores e posteriores). 

O questionário principal dos doze meses consistia de nove blocos: 

identificação; cuidado e alimentação da criança; saúde da criança; 

características da mãe, da família e do domicílio; gastos com saúde; saúde da 
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mãe e contracepção; hábitos de vida; atendimento pela Pastoral da Criança; e, 

antropometria. Assim como na visita anterior, utilizou-se instrumento 

padronizado, pré-codificado, com poucas questões abertas, pós-codificadas. 

Avaliou-se o desenvolvimento da criança, utilizando-se os mesmos itens do 

teste de Denver4, já utilizado na Coorte de 1993 e o teste de rastreamento de 

Battele5. Foi preparado um caderno separado do questionário principal para 

esta avaliação, onde foram incluídos todos os itens referentes às idades de 

zero até a faixa etária seguinte à da idade da criança (12-18 meses). A 

avaliação antropométrica das crianças envolveu medidas de peso, 

comprimento e perímetro cefálico. As entrevistadoras foram submetidas a 

sessões de padronização para as medidas de comprimento e perímetro 

cefálico durante o treinamento e, a cada três meses, durante o trabalho de 

campo. O comprimento foi medido utilizando-se antropômetro de madeira, 

dobrável, feito sob encomenda para o estudo, utilizando-se para as medidas 

uma fita métrica de nylon, com precisão de 1 mm, colada em sulco feito no 

corpo do instrumento. Todos os aparelhos foram aferidos regularmente com 

medidas padrão. O perímetro cefálico foi medido com fita inextensível 

(Cardiomed, 7 mm de largura, com mola e peso). Os pesos da mãe e criança 

foram medidos com balança eletrônica (Tanita HD-317, com capacidade para 

150 kg e precisão de 100 g), sendo primeiramente pesada a mãe e, em 

seguida, a mãe com a criança no colo. O peso da criança foi obtido pela 

diferença entre os dois pesos. A mãe foi pesada com roupas, mas sem 

agasalhos pesados, sendo anotadas as roupas que ela vestia. A criança foi 

pesada nua, sempre que a mãe permitiu. Em caso contrário, registrou-se o que 

a criança vestia.  

A equipe responsável pela coleta de dados desta visita era composta 

por uma coordenadora geral, três supervisores e seis entrevistadoras com pelo 

menos ensino médio completo. O grupo contava com o auxílio de uma 

secretária e auxiliares para os contatos telefônicos e preparação do material 

necessário. 

 

 

 



 

 

86 

 

2.2.4 Visita dos 24 meses de idade 

 O terceiro acompanhamento foi realizado aos 24 meses pela mesma 

equipe. A mesma metodologia foi empregada. Questionários semelhantes 

foram aplicados, assim como teste de desenvolvimento adaptado para os dois 

anos de idade. 

 O questionário principal dos 24 meses foi composto de oito blocos, 

semelhantes aos 12 meses. Foi acrescentado um bloco de observações da 

entrevistadora em relação à entrevista, comportamento da mãe em relação à 

criança e características da criança. Além de um questionário sobre depressão. 

A metodologia de pesagem e medidas de comprimento e perímetros seguiu a 

mesma metodologia anterior. 

 

2.2.5 Outros aspectos da logística 

 As entrevistadoras utilizaram um crachá de identificação e um avental 

branco com identificação do Centro de Pesquisas Epidemiológicas. Foram 

orientadas a manter uma média de quatro entrevistas por dia e a codificarem 

os questionários ao final do dia. Os supervisores estavam disponíveis 

diariamente na Sala da Coorte, 2004. Esses recebiam diariamente os 

questionários, controlavam os prazos das entrevistas (número de dias antes e 

depois da data de nascimento de cada criança), solucionavam dúvidas na 

codificação das variáveis, revisavam os questionários e a codificação e 

selecionavam 10% das entrevistas para controle de qualidade no domicilio. O 

controle de qualidade era realizado pelos supervisores no máximo uma 

semana após a entrevista. Quando um erro ou uma incoerência era detectado 

pelo supervisor, a entrevistadora telefonava ou retornava ao domicílio para 

fazer as devidas correções. Os supervisores orientaram as entrevistadoras 

quanto ao correto preenchimento dos questionários, com suas respectivas 

codificações, e reforçando o uso do Manual de Instruções sempre que 

necessário. Os supervisores ainda verificavam o seguimento rigoroso da 

metodologia da pesquisa e faziam reposição do material necessário ao bom 

andamento do trabalho. 

 Na Sala da Coorte, 2004 foi centralizado todo o material de pesquisa, 

incluindo questionários recebidos e o pessoal de apoio. Os questionários 
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conferidos foram etiquetados, colocados em lotes e entregues para os 

digitadores, após revisão pelo supervisor e suas devidas correções. Depois de 

digitados, os questionários foram validados e os erros detectados pelos 

digitadores, corrigidos. Após, foi realizada uma verificação de inconsistências 

dos dados digitados.  

 A secretária do estudo foi responsável pela entrega de vales-transporte, 

pagamento e material de reposição. Foram realizadas reuniões semanais com 

as entrevistadoras e os supervisores e destes, com a coordenação da coorte, 

para avaliação do andamento do estudo e estabelecimento de metas para o 

prosseguimento do mesmo. A cada semana as balanças foram aferidas. A 

cada dois meses, foi realizada nova padronização da antropometria.  

 

3 SELEÇÃO DAS ENTREVISTADORAS 
 

3.1 INSCRIÇÕES 

A seleção foi realizada a partir de contato com pesquisadores que 

realizaram estudos nos últimos anos. Buscaram-se prioritariamente mulheres, 

com no mínimo segundo grau completo e com experiência prévia em pesquisa. 

Foi preenchida uma ficha de inscrição, onde iniciava o primeiro critério da 

seleção, observando-se a caligrafia e o tempo disponível para o estudo, que 

deveria ser de pelo menos 40 horas semanais, com disponibilidade de finais de 

semana. 

 Para o estudo perinatal, todas as entrevistadoras selecionadas eram 

nutricionistas. Para os estudos subseqüentes, foi solicitado pelo menos 

segundo grau completo. Foram realizadas entrevistas individuais para avaliar 

apresentação, capacidade de comunicação, motivação e interesse financeiro, 

sendo selecionadas 20 candidatas, que participaram do treinamento. Realizou-

se uma prova escrita, foram classificadas um número duas vezes maior do que 

o de das vagas para seguir o treinamento. Foram empregados os seguintes 

critérios de avaliação: classificação na prova, nível superior, disponibilidade de 

horário integral, letra legível, boa comunicação, expressão e postura e 

condições físicas para carregar a mochila. As selecionadas foram classificadas 

de acordo com a melhor pontuação nos seguintes critérios de avaliação: 

classificação na primeira etapa, qualidade das medidas antropométricas, 
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qualidade na aplicação dos testes de desenvolvimento infantil e desempenho 

no estudo piloto, feito com os supervisores da pesquisa. 

 Para cada novo estudo foi realizado nova seleção, mas as 

entrevistadoras de estudos anteriores tinham maior possibilidade de serem 

selecionadas, de acordo com seu desempenho na(s) entrevista(s) anterior(es) 

Praticamente as mesmas entrevistadoras deram seguimento ao trabalho. 

 

3.2 TREINAMENTO DAS ENTREVISTADORAS 

 O treinamento foi realizado em 74 horas, com nove profissionais 

envolvidos, com conteúdos relacionados aos aspectos gerais e específicos da 

pesquisa tais como: 

- Histórico do Centro de Pesquisas Epidemiológicas e sua importância 

- A Coorte de Nascimentos, 2004 

- Equipe do projeto 

- Informações sobre remuneração (valores e data de pagamento 

previstos) 

 - Necessidade da dedicação total ao trabalho de campo 

 - Situações comuns ao trabalho de entrevistadora 

- Postura para execução da tarefa 

- Treinamento específico 

 

3.2.1. Roteiro do treinamento 

 Os treinamentos foram realizados em dois turnos por dia (manhã e tarde 

ou noite). Foram abordados os seguintes itens: 

 Apresentação do trabalho e instruções gerais 

 Leitura do manual e questionário 

 Dramatização 

 Logística do estudo piloto 

 Estudo piloto 

 Encontro para discussão do piloto 

 Treinamento teórico-prático para aplicação dos testes de 

desenvolvimento (16horas)  

 Treinamento e padronização da antropometria (24horas)   
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 Reunião para definir as oito entrevistadoras selecionadas. Para cada 

novo estudo foi realizado novo treinamento. 

 

4 ESTUDO PILOTO 
 

 Em todos os estudos foi realizado um piloto, com crianças que não as 

pertencentes à Coorte, geralmente um a dois meses antes do início do estudo. 

As entrevistas foram acompanhadas por um supervisor, que observou a 

desenvoltura, a correta aplicação do questionário e padronização das medidas, 

assim como a realização dos testes de desenvolvimento pela entrevistadora. 

 

5 TREINAMENTO DE MEDIDAS 
   

Foi realizado em duas etapas: teórica e prática. Um pediatra especialista 

em desenvolvimento e um pediatra geral participaram das duas etapas. Cada 

questão do teste foi lida, explicada e fornecida orientação quanto às respostas 

possíveis e dúvidas que poderiam surgir na sua aplicação. Foi feita uma 

demonstração do material prático e como utilizá-lo com as crianças. Na parte 

prática, que ocorreu em duas creches, inicialmente os pediatras aplicaram o 

teste e após, cada entrevistadora aplicou no mínimo três vezes. Todas as 

outras observavam cada aplicação das colegas. As dúvidas eram discutidas no 

momento em que ocorriam. Após este treinamento, quinzenalmente, cada 

entrevistadora era acompanhada por um supervisor para observar a aplicação 

do questionário e o teste de desenvolvimento. 

 

6 CONFECÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 A confecção dos Manuais de Instruções e questionários foi realizada 

durante os meses de dezembro que precediam o estudo. Durante os primeiros 

meses do trabalho de campo, algumas instruções foram sendo acrescentadas 

ao manual, quando necessário. 

 O manual consistia de explicações gerais sobre como a entrevistadora 

deveria se portar diante do entrevistado, assuntos gerais sobre os locais a 
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serem visitados, os cuidados a serem tomados e explicações detalhadas de 

cada pergunta, com sua respectiva codificação. 

 

7 CONFECÇÃO DO QUESTIONÁRIO E TEMPO DE APLICAÇÃO 

 

 A elaboração do questionário do perinatal baseou-se nos questionários 

aplicados às crianças das coortes de 1982 e de 1993. Os questionários 

subseqüentes basearam-se, além destes, nos anteriores da mesma Coorte. 

Além disso, foram acrescentados temas de interesse dos pesquisadores 

envolvidos no estudo. Durante o campo, algumas perguntas foram 

reformuladas para melhor entendimento. O tempo médio de aplicação dos 

questionários foi de 30 minutos. O teste de desenvolvimento consistiu de 55 

perguntas referentes às habilidades, sendo que 22 necessitavam ser 

observadas, tendo um tempo médio de aplicação de 15 minutos. O 

questionário de depressão foi composto por 10 questões de escolha simples e 

seu tempo médio de aplicação, de 3 minutos.  

  

 

8 TRABALHO DE CAMPO 

 Na primeira semana de trabalho, tanto da visita dos doze como na dos 

24 meses, os supervisores acompanharam uma entrevista de cada 

entrevistadora, para observar desenvoltura, aplicação correta do questionário e 

habilidades. Foi cronometrado o tempo de permanência em cada residência. 

 

9 CONTROLE DE QUALIDADE 
 

 Com o objetivo de avaliar a confiabilidade e repetibilidade das 

entrevistas, cerca de 10% de todos os questionários foram refeitos no 

domicílio, por um supervisor ou auxiliar da pesquisa, utilizando um modelo de 

questionário reduzido, padronizado e com codificação. A cada lote de 

questionários entregues, a seleção para o controle de qualidade era feita de 

modo aleatório, para cada entrevistadora. Todas as casas que tinham telefone 
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foram contatadas (pelo menos três tentativas) para a realização do controle de 

qualidade por telefone, utilizando o mesmo instrumento da entrevista domiciliar. 

 

10 DIGITAÇÃO E VALIDAÇÕES 
 

 Os questionários receberam digitação dupla no programa Epi Info 6.0, 

após serem revisados pelos supervisores e organizados em lotes de 50 

questionários para o caderno de desenvolvimento e quinze questionários para 

o questionário principal. A digitação foi realizada durante todo o trabalho de 

campo. Foi realizada comparação dos bancos de dados e a correção de erros 

de digitação, através do comando “validate”do Epi Info 6.0. Além da validação, 

os digitadores preenchiam uma planilha com possíveis problemas que teriam 

passado pela supervisão, para posterior verificação e correção. 

 

11 ANÁLISE DAS INCONSISTÊNCIAS 
 

Após dupla digitação no Epi Info 6.0, os bancos de dados foram 

transferidos para o formato de uso no stata ( “dta”), onde foram rodados os 

programas de inconsistências. Os programas de verificação de inconsistências 

foram criados (arquivo tipo “do” do pacote estatístico STATA 9.0) com amplo 

detalhamento de checagem de amplitude de valores, pulos entre as questões, 

inconsistências, médias de medidas por entrevistadoras e presença de 

variáveis não respondidas. Os problemas detectados foram corrigidos ou 

esclarecidos buscando-se os questionários. 

  

12 RELATÓRIO FINANCEIRO 
 

Este estudo faz parte de um estudo maior, sendo as despesas incluídas 

no projeto total da Coorte de Nascimento, 2004. 

 

13 RECUSAS E PERDAS  
 

Todas as recusas foram buscadas por diversas vezes. Foram 

consideradas perdas ou recusas os casos em que, após pelo menos três 
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visitas da entrevistadora e uma visita do supervisor de campo, não foi 

respondido o questionário. Os motivos de perdas foram principalmente, 

mudança para outra cidade ou para zona rural, endereço não localizado e mãe 

nunca encontrada no endereço. 

 

14 ASPECTOS ÉTICOS 
 

As crianças cujas mães que solicitaram algum tipo de auxílio médico, 

foram examinadas por uma pediatra da pesquisa, para detectar necessidade 

de avaliação e acompanhamento, ou encaminhadas, através de agendamento, 

para atendimento no Ambulatório de Pediatria da Faculdade de Medicina ou 

nos postos de saúde da rede municipal. 

 As mães que após realização do teste de depressão pós-parto 

solicitaram atendimento ou auxílio ou que a entrevistadora observasse 

depressão evidente foram avaliadas por um médico da pesquisa e 

encaminhadas para tratamento, quando necessário, na rede municipal de 

postos de saúde. 

 

15 EQUIPE DE TRABALHO 

 

Pesquisadores do projeto coorte 2004: Cesar Gomes Victora, Fernando 

Barros, Aluísio Barros e Iná Santos 

Coordenador geral: Aluísio Barros e Iná da Silva dos Santos 

Coordenação operacional: Iândora Sclowitz, Marlos Domingues 

(perinatal), Alicia Matijasevich (três meses), Andréa Bertoldi (doze meses) e 

Alicia Matijasevich (24 meses) 

Responsável pela digitação: Marlos Domingues (perinatal, três, doze 

meses), Carmem Dutra (24 meses) 

Responsável pelos questionários: Alicia Matijasevich 

Supervisores do trabalho de campo: doutorandos Marlos Domingues e 

Iândora Sclowitz no perinatal; Denise Mota e Maria Alice Dode aos 12 e 24 

meses. 

Secretária: Mara Santos 
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Telefonista: Ana Paula K. da Silva 

Digitadores: Fabiana Pereira, Daniel Pereira e Mateus Xavier 

Auxiliares de pesquisa: Ricardo Medeiros, Rubiane Soares, Ivana Daros, 

Angélica Xavier 

Entrevistadoras: Ana Cátia Silva, Cláudia Oliveira, Cléa Azevedo, Paula 

Santos, Patrícia Ebling e Samanta Santos, Catiúscia Pons 

Carregadores de mochilas: 4 rapazes 

 

16 LIVRO DE VARIÁVEIS 
 

As variáveis utilizadas durante os quatro acompanhamentos foram 

agrupadas em um livro, onde por meio de tabelas, descreve-se a variável, local 

onde esta se encontra seu rótulo e sua codificação de respostas. Isto facilita as 

análises posteriores na busca por cada variável. A divisão em blocos 

específicos facilita a busca por assuntos para analisar. Foram criados quatro 

blocos de variáveis, agrupados em perinatal, visitas dos três, doze e 24 meses. 
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II RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL: VALIDAÇÃO DO AUTO-RE LATO DA 

DOENÇA NO PÓS-PARTO IMEDIATO  
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II.b RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO DO 

ESTUDO DE VALIDAÇÃO 

 

O estudo de validação foi realizado com o objetivo de medir a validade 

do auto-relato de diabetes mellitus gestacional (DMG) pela mãe. O trabalho foi 

realizado durante os meses de abril a dezembro de 2007, nas maternidades 

dos hospitais Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, Hospital Universitário 

São Francisco de Paula e Hospital Miguel Pilcher.  

Durante o mês de abril, a supervisora do estudo entrou em contato com 

os responsáveis pelos devidos hospitais para apresentação do projeto e 

encaminhamento deste para aprovação pelos respectivos Comitês de Ética e 

Pesquisa. Após a liberação por parte destes, foi iniciado o trabalho de campo, 

concomitantemente, nos três hospitais. 

Seis estudantes de Medicina alternaram-se para a realização deste 

estudo. Diariamente, os entrevistadores treinados para este fim, utilizando 

avental e crachás de identificação, deslocaram-se aos hospitais para a 

realização das entrevistas. Ao chegarem ao hospital, após auto-apresentação 

ao responsável pela enfermaria, localizaram o livro de baixas, no qual constava 

os nomes das gestantes internadas e o número de seus quartos.  

Ao chegarem ao quarto, após a apresentação e identificação do 

preenchimento dos critérios de inclusão foi feita uma breve explicação do 

trabalho e lido o consentimento informado. Com a concordância da gestante foi 

aplicado o questionário. Os critérios de inclusão foram: parturientes de todas as 

idades que chegaram ao hospital 01 de abril de 2007 até 31 de dezembro de 

2007 e eram moradoras na cidade de Pelotas ou Jardim América 

O questionário era composto de 37 questões, contendo: Bloco A – 

identificação (8 questões); Bloco B – morbidade da gestação atual (5 

questões); e Bloco C – Carteira pré-natal (24 questões). A duração total das 

entrevistas foi de aproximadamente 10 minutos. 

Na sala de enfermagem havia um livro para anotação das entrevistas 

realizadas. Ao final das entrevistas, os entrevistadores anotavam neste livro os 
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nomes das gestantes que haviam sido entrevistadas. O objetivo deste registro 

era evitar que a mesma gestante fosse entrevistada duas vezes, se houvesse 

revezamento entre os entrevistadores. Após a realização da entrevista, os 

questionários eram codificados e entregues semanalmente para o supervisor. 

Os entrevistadores trabalharam todos os dias da semana e foram aos hospitais 

no final da manhã e final da tarde. 

Cabia ao supervisor fazer a revisão dos questionários e correção de 

erros de preenchimento. Se necessário, os questionários retornavam aos 

entrevistadores para esclarecimento de dúvidas. 

Após revisão, os questionários eram encaminhados para dois 

digitadores treinados para este fim. Foi realizada dupla digitação dos dados. A 

validação da digitação foi feita através do programa “Validate” do software 

Stata. O estudo terminou em 31 de dezembro de 2007, com a realização de 

1042 entrevistas. 
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ABSTRACT  

BACKGROUND: Age, obesity and family history of diabetes are well known 

risk factors for gestational diabetes mellitus (GDM), however, the role of the woman 

birth weight is still controversial. The aim of this study was to review the current 

literature looking for evidence to support the association between the woman own 

BW and the subsequent development of GDM. 

METHODS: we carried out a search of the MEDLINE, COCHRANE, LILACS 

and PAHO databases, and reviewed articles published between 1986 and 2007. 

Keywords “birth weight,” “low birth weight,” “small birth weight,” “small birth size” and 

“small for gestational age” were used in combination (AND) with “gestational diabetes 

mellitus” or “pregnancy diabetes mellitus.” We evaluated the methodological quality 

of the selected papers using the criteria of Downs & Black, adapted for observational 

studies.  

RESULTS: were retrieved 10 papers, with quality scores (0-23) ranging from 

14 to 22 points. Eight studies found statistically significant associations between the 

woman LBW and GDM, with odds ratios ranging from 1.7 to 4.2. The funnel plot does 

not suggest the presence of publication bias.  

CONCLUSIONS: the consistency of the results of cohort and case-control 

studies, using different methods of diagnosing of GDM, in several ethnic populations, 

and the strength of the observed associations indicate the existence of an inverse 

association between the woman BW and posterior development of GDM. 

KEYWORDS: Gestational Diabetes Mellitus, systematic review, epidemiology. 
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ABBREVIATIONS: 

GDM – Gestational diabetes mellitus 

BW – Birth Weight 

GA – Gestational Age 

D&B criteria – Downs and Black criteria  

ADA – American Diabetes Association 

WHO – World Health Organization 

OGTT – Oral Glucose Tolerance Test 

LBW – Low Birth Weight  

OR – Odds Ratio 

BMI – Body Mass Index 

DM – Diabetes Mellitus 

IGT – Impaired Glucose Tolerance 

SGA – Small for Gestational Age 

LGA – Large for Gestational Age 
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INTRODUCTION  

 

Gestational diabetes mellitus (GDM) is a heterogeneous disorder 

characterized by the intolerance to carbohydrates and varied degrees of 

hyperglycemia with onset or first diagnosis during pregnancy. 1  

Several international guidelines 2-5 recommend selective screening for 

pregnant women above age 29 or for younger women with risk factors, whereas 

others recommend universal screening.6 Older age, obesity, and family history of 

diabetes are well known risk factors for GDM, and have been largely studied and 

discussed in the literature. Other factors such as birth weight (BW), gestational age 

(GA) at birth, and socio-economic characteristics have been less explored in terms of 

their effects on GDM incidence.  

Since the fetal origin theory which states that the susceptibility to chronic 

diseases can be programmed in uterus, 7 several studies were planned to explore the 

association between birth weight and type 2 diabetes mellitus (DM), 8-10 insulin 

resistance, 9, 11 and other aspects of metabolic syndrome. 8, 9, 11 Pregnancy is 

physiologically a condition of insulin resistance; it may therefore constitute the first 

opportunity in a woman's life for testing her capacity to respond to physiological 

stress and detecting higher risk of developing diabetes in the future. 

 Recently, the 5th International Workshop-Conference on Gestational Diabetes 

Mellitus 12 has recommended the inclusion of normal birth weight (along with low-risk 

ethnic group, absence of known diabetes in first-degree relatives, age < 25 years, 

normal weight, and no history of poor obstetric outcomes) as a necessary criterion for 

exclusion from routine screening for GDM.  
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The goal of this study was to conduct a systematic review of the current 

literature in search of evidence to support an association between the woman own 

BW and the future development of GDM. 

 

METHODS 

 

The Medline, Cochrane, Lilacs, and PAHO databases were searched using a 

combination (AND) of “gestational diabetes mellitus” with the following terms: “birth 

weight” (777 papers), “low birth weight” (173 papers), “small birth weight” (107 

papers), “small birth size” (17 papers) and “small for gestational age” (212 papers). 

The same combinations were used along with “pregnancy diabetes mellitus”, yielding 

1250, 306, 98, 21, and 137 papers, respectively. Only studies conducted in humans 

and published in English, Portuguese, Spanish, or French language between 1987 

and 2007 were considered for inclusion. A total 3098 titles were identified and, after 

eliminating duplicates, 1025 unique abstracts remained. The first selection was done 

by reading titles, which led to the exclusion of 668 publications, among them 

those.describing the evaluation of GDM treatment. Only studies investigating GDM 

as the main outcome and including BW of the pregnant woman as a risk factor were 

considered for review. A complementary search was performed among the 

references of retrieved papers and at the international guidelines for screening and 

diagnosis of GDM. After all exclusions, ten publications were left for review. 

The methodological quality of selected papers was evaluated using the criteria 

suggested by Downs & Black (D&B).13 In items nos. 4, 14, and 15, “intervention” was 

interpreted as “exposure,” and in no. 19 “compliance with the intervention” was 

replaced by “avoidance of misclassification error of the exposure.” Items nos. 8, 13, 
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23, and 24 were not considered, since these are specific to clinical trials. The highest 

possible attainable grade was therefore 23. A funnel plot was drawn to explore the 

occurrence of publication bias favoring studies that found positive associations 

between woman BW and GDM.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The ten publications originated from studies conducted in the USA 

(Pennsylvania, Washington, New York State, Arizona), 14-18 Norway, 19 Italy (Turin, 

Pistola), 20 Australia (Wollongong), 21 and Malta. 22 Table 1 presents a summary of 

the studies in alphabetical order of first author surname. Table 2 shows the number 

of studies that adequately fulfilled the D&B criteria.  

The methodological quality of studies ranged from 14 to 22 (mean 17.5; 

sd=2.9) As shown in Table 2, the quality of reporting (9 items that assessed whether 

the information provided in the paper was sufficient to allow a reader to know what 

was studied and to make an unbiased assessment of the findings of the study) was 

good. Most of the studies (eight in ten), however, lack information on 

representativeness (items 11 to 13 which assess external validity). With regard to 

internal validity (items 14 to 27) the main weaknesses identified were lack of 

information on the methodology used for defining the outcome and of adjustment for 

confounding. In addition, none of the studies presented information on the power to 

detect an association between BW and GDM. Characteristics of losses and refusals 

were also neither presented nor discussed.  

Seven of the published works were cohort studies. Plante et al (1998 and 

2002), Williams et al (1999), Egeland et al (2000), and Innes et al (2002) had the 

largest cohorts, with over a thousand women in each. The cohorts were mainly 
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population-based, with information gathered from large computerized databases. 14, 

16-19 In all three case-control studies, women presenting with GDM were selected 

from among patients of a hospital. In the study by Moses, 21 controls were non-

pregnant women selected from the delivery book of one hospital. The criterion for 

selection was the next female birth of the same GA from a mother with an age within 

2 years of the mother of the case. In the study conducted by Savona-Ventura, 20 

cases were selected from among women born in a single hospital and controls were 

non-pregnant women randomly selected from a population-based cross-sectional 

study conducted in the same city. In this latter case, since the source of cases was a 

hospital that attended around 50% of all births in the city it is possible that the 

population-based selection of controls did not adequately represent the population 

from which cases were derived. The third study was a hospital-based case-control 

study in which cases and controls were selected consecutively from the same 

population. 23 

Pettitt et al analyzed a cohort of 831 Pima Indians. This was the only study in 

which BW was measured by the research team and in which the pregnant women 

were screened by 75-g oral glucose load to assess glucose tolerance and diagnose 

diabetes. The other studies used secondary data for birth weight, mainly from state 

live birth registries 14-19 or hospital records. 20-23 One study relied part of the collected 

data on self-reported birth weight. 22  

In some of the studies only the crude effect of BW was assessed 14, 18, 19, 21 

whereas in others GA was taken into account by adjustment through stratification 16, 

17, 19 or by using multivariable methods of analysis. 14, 19, 23  
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Some of the studies (mainly the case-controls) 20-23 compared mean BW 

between cases and non-cases. Of these, only one had adjustment for maternal 

diabetes. 23  

The BW category of comparison varied among the studies. Some authors 

divided BW into quartiles and others into deciles, with the lowest quartile or decile 

being compared to the highest one. 22, 23 Other authors categorized BW according to 

their own criteria, with the reference category being defined as 4000-4500 g, 3500-

3999 g, or 3000-3999 g, respectively, by Egeland et al, Innes et al and Willians et al. 

.14, 18, 19 

In the majority of studies, diagnosis of GDM was based on a secondary data 

source, usually medical records. 14, 16-18, 20, 21 Glucose overload was used in three 

studies. 15, 22, 23 Bo et al used the Carpenter&Coustan criteria, 24 whereas Seghieri et 

al used the American Diabetes Association (ADA) (1999), 3 and Pettit et al, the World 

Health Association (WHO) criteria 11 for defining suspected or diagnosed GDM. 

Egeland et al used self-reported information extracted from medical birth registries. 19 

Some of the authors reported offering a 50g 1-h oral glucose tolerance test 

(OGTT) at 24-28 weeks of gestational age as their routine universal screening test, 22 

followed by a 100g 3-h OGTT for all those with positive results. Others reported that 

the routine was to directly perform a universal screening/diagnosis test using a 75g 

glucose tolerance test at the beginning of the 3rd trimester. 15, 20, 21 In other studies the 

authors did not describe how the diagnosis was done. 14, 16-19 It is important to 

highlight that different diagnostic criteria were used. Also, different cutoff points were 

employed, increasing or decreasing test sensitivity. The WHO criterion, for instance is 

more sensitive than the others. 1 
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Regarding differential diagnosis between GDM and pre-gestational diabetes, 

only one of the studies reported inability to discriminate between GDM and pre-

gestational diabetes. 16, 17 In three studies women with pre-gestational diabetes were 

excluded 14, 18, 23 and in the remaining there was no information on what the action 

taken for such subjects. 

Despite the differences in methodology, eight studies 14-16, 18-20, 22, 23 found a 

statistically significant association between low birth weight (LBW) and GDM with 

odds ratios (OR) ranging from 1.7 to 4.2. Some studies made adjustments for age, 15, 

18 and others for age, GA, maternal GDM, and pre-gestational body mass index 

(BMI). 14, 22, 23 Only one study adjusted for age plus maternal diabetes mellitus (DM) 

and age plus maternal DM and GA. 19 Two studies did not make any adjustments. 20, 

21 Plante et al in 2004 did not find any association when analyzing BW stratified for 

GA, and Moses et al found no association when comparing means of BW without 

adjustment.17, 21 

The case-control study conducted in an Italian hospital with 50 women with 

GDM and 50 with impaired glucose tolerance (IGT) compared to 200 women with 

normal glucose tolerance, 23 and the study including 162 Maltese women with GDM 

that delivered in a government-run hospital in Malta 20 showed higher frequency of 

GDM among women in lower birth weight categories. 20, 23 The Italian study detected 

a statistically significant difference in mean birth weight between the two groups 

(GDM and normoglycemic) that increased after excluding women with history of 

maternal diabetes. The same study found an almost four-fold increase in risk of 

IGT/GDM among women in the lower birth weight quartile after adjustment for age, 

gestational age, and maternal diabetes. 23 The Australian case-control study did not 
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find any difference between the two groups with respect to either BW or ponderal 

index at birth.  

It is worth remembering that when comparing mean birth weight between 

women with GDM and controls it should be considered that likelihood of being born 

heavier from a woman with DM is higher in the GDM group than among controls. This 

can lead to higher mean BW in a group of GDM women, as shown by Bo et al. 23 

Taking family history into account (history of DM or GDM of the grandmother during 

the pregnancy of the index woman) could increase the OR found in some studies and 

also explain the negative result observed in the study by Moses et al .21 

Considering cohort studies only, Plante et al found that women who were born 

“small for gestational age” (SGA) showed almost four-fold increase in risk for GDM. 16 

However, when analyzing the same cohort four years later (at the ages of 24 to 26), 

using the same methodology, no statistical significance was found, although an 

inverse trend in the relationship between the woman BW and GDM had been 

identified. In the second sample, there was a smaller number of pregnant women that 

had been born SGA. 17 In both analyses, the authors had not adjusted for family 

history of DM nor did they separate mothers who had been born with adequate 

weight from those born large for gestational age (LGA). As discussed above, if 

present in the comparison group, babies large at birth born from mothers with DM or 

GDM could have diluted the association between small size at birth and GDM. 

In a large cohort of pregnant women divided into four racial groups, (Non-

Hispanic whites, African-Americans, Hispanics, and Native-Americans) Williams et al 

found for all groups an approximately two-fold increase in risk of GDM among women 

born weighing less than 2000 g or between 2000-2499 g, when compared to those 
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born weighing 3000-3999 g, even after adjustment for age, parity, marital status, 

health insurance, cigarette smoking, and maternal history of chronic hypertension. 18 

The study by Pettitt et al among Pima Indians showed higher prevalence of 

diabetes among those born weighing < 2.5 kg, when compared to those with higher 

birth weight. The results after adjustment for confounding were not shown. 15 The 

study by Egeland et al based on a large Norwegian retrospective cohort (138 714 

pregnant women) identified an inverse relationship between GDM incidence and both 

woman BW and woman weight for GA at birth. Analyses were controlled for age, 

parity, and history of DM of the grandmother (mother of the pregnant woman). The 

main methodological weakness of this study was the use of self-reported GDM 

without presenting information on the validity or reliability of this information source. 19 

The study by Innes et al, which enrolled 23 751 pregnant women born in New York 

State, showed that the adjusted analyses strengthened the inverse dose-response 

relationship and the magnitude of the association between BW and risk of GDM. 

Among the women born weighing under 2000 g, the OR was 4.23 times higher (CI 

95% 1.55-11.51) than that of women born weighing 3500-3999 g. The inverse 

association between BW and risk of GDM was stronger for women were born before 

term than for those born at term. 14 However, the linkage of two computerized state 

databases was successful for only 60% of eligible pregnant women. No information 

was given with regard to differences in distribution of the main confounding factors 

between studied subjects and losses. 14 

 The study by Seghieri et al, which included 604 high-risk pregnant women 

referred to a 100-g 3-h OGTT in an outpatient clinic for DM, found a statistically 

significant association between birth weight of the pregnant woman < 2600 g and 

GDM after adjustment for age, parity, family history of DM and pre-pregnancy BMI. 
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The OR for GDM was nearly two-fold higher when comparing women with birth 

weight < 2600 g to those with higher birth weights (OR 1.89; CI 95% 1.09-3.29). 22 

On the other side, the association between high maternal BW and GDM 

reported in some of these studies did not show statistical significance when adjusted 

for maternal DM/GDM. 14, 15, 18, 19 

The funnel plot (Figure 1) does not suggest the presence of publication bias. 

However, the use of different methodologies to define exposure and outcome 

prevented us from carrying out a meta-analysis in order to generating an aggregate 

measure of the effect of the woman own BW over the development of GDM.  

 

 

CONCLUSIONS 

 

In conclusion, the available literature based on cohort and case control studies 

indicates the existence of an inverse association between the woman BW and GDM. 

It also highlights the importance of adjusting BW for family history of DM and 

especially for the grand-mother history of DM during the pregnancy of the index 

woman. Although allowing for the woman GA at birth does not seem to change the 

association between BW and GDM, 14, 19 such adjustment should be considered, 

given that strong enough evidence for discarding the possibility of confounding is still 

unavailable. The impossibility of conducting a meta-analysis highlights the need for 

standardizing measures of BW and GDM as well as cutoff points for GDM screening 

and diagnosis. Despite of this, the consistency of the results of cohort and case-

control studies, using different methods of diagnosing GDM, in several ethnic 

populations, and the strength of the observed associations indicate the existence of 

an inverse association between the woman BW and posterior development of GDM. 
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Table 1 – Review table: Birth Weight as a risk fact or for Gestational Diabetes Mellitus  

 

w - weeks, h - hours, g - gram, BMI - body mass index, IGT - intolerance glucose test, GDM -Gestational Diabetes Mellitus; LBW - low birth weight, OR - Odds Ratio,  PI - Ponderal Index, cm - centimeters, GA - gestational age, 
P - Prevalence,  ICD - International Classification of Diseases,  WHO - World Health Organization;  GA - gestational age; ADIPS - Australasian Diabetes in Pregnancy Society, SGA - small  for gestational age, ADA - American 
Diabetes Association

Author 
 Place 
Year 

Design 
 n  

 Data source 

 Gestational time/grams 
glucose/collection 
time/diagnostic criteria 
 

Main exposure/Data source of  
exposure 

Confounding variables Main results in the article S core/comments 

Bo et al. 
Italy 
2003 

Case-control 
300 
Primary/secondary 

24-28w 
100-g 3h 
Carpenter&Coustan) 

Birth weight (g) 
hospital records 

Age, GA, maternal diabetes, pre-
pregnancy BMI, and weight gain 

Mean birth weight significantly decreased 
from normoglycemia to IGT and GDM 
 LBW women OR 3.7 (1.72-8.00)  

score = 21 
*2-way mean comparison 
between women: excluding or 
not whose mothers had 
diabetes (mother’s diabetes 
status) 
*Does not show weight 
categories and the reference 

Egeland et al 
Norway 
2000 

Cohort 
138,714 
Secondary 

Self-reported Birth weight 
Birth weight (g)/ GA (centiles), 
PI at birth (g/cm) 
Medical birth registry of Norway 

Maternal age, parity, and mothers’ 
diabetes status 

P= 0.36% 
LBW women OR 1.8 (1.,1-3.0) 
Low weight/GA OR 1.7(1.2-2.5) 
Low PI at birth OR 10(0.8-1.4) 

score = 21 
*Self-reported GDM 

Innes et al 
USA 
2002 

Cohort 
23,751  
Secondary 

Medical record  
 (ICD 9th revision) 

Birth weight  (g) 
Live birth registry of New York State 
Department of Health 

2 way adjustments: 
a)gestational age 
b)age, race, education, employment 
status, pre-pregnancy BMI, height, 
pregnancy weight gain 
 

P= 1.9% 
a) LBW women OR 2.16 (1.04-4.50) 
b) LBW women OR 4.23 (1.55-11.51) 

score = 22 
*does not describe the 40% non 
linked and excluded 
*differences between shown 
data and text description  
 

Moses et al. 
Australia 
1999 

Case-control 
276 
Secondary 

Medical record 
(ADIPS) 

Birth weight/ PI 
Annual labor ward delivery book 
(Wollongong Hospital) 

 
No adjustments 

Mean birth weight and mean PI 
comparison without association 
 

score = 10 
*Cases: referred to treat GDM, 
born in hospital that attended 
50%  of  births. Controls: next 
baby born same hospital same 
GA,  mother’s age (+ 2 years) 
to the pregnant mother case; 
*only collected birth weight; *no 
adjustments 

Pettitt et al 
USA 
1998 

Cohort 
831 
Primary 

75g  -2h 
(WHO) 

Birth weight  
Data source from Pima Indians 
cohort Study 

Stratified by age 15-24 y and 25-34 y LBW highest rate 
prevalence 
 

score=16 
* shows only prevalence of 
DMG according to birth weight 
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Table 1 – Review table: Birth Weight as a risk factors for Gestational Diabetes Mellitus (continuation) 
Author 
 Place 
Year 

Design 
 n  

 Data source 

 Gestational time/grams 
glucose/collection 
time/diagnostic criteria 
 

Main exposure/Data source 
of  exposure 

Confounding variables Main results in the article Score/comments 

Plante  et al 
USA 
1998 

Cohort  
6,550 
Secondary  

Medical record Birth weight/GA 
Birth certificate records 
from  Pennsylvania State 

No adjustment P=1.5% 
SGA women OR 3.6(2.3-5.6) 

score=18 
* no a 
*No distinction between gestational and 
pre gestational diabetes 
*Codification was done for physician or 
other individual that filled out birth record 

Plante et al 
USA 
2002 

Cohort 
7,572 
Secondary  
 

Medical records Birth weight/GA 
Birth certificate records 
from  Pennsylvania State 

No adjustment P= 3.0% 
SGA women OR 1.08(0.63-1.83) 

score=18 
*No distinction between gestational and 
pre gestational diabetes 
*Codification was done for physician or 
other individual that filled out birth record 

Savona-
Ventura et al 
Malta 
2003 

Case-control 
162 
Secondary  

Medical records Birth weight  
Birth weight registry 
(government-run hospital) 

No adjustment Birth weight distribution significantly 
different from that of the general 
population 

score=15 
*cases: diabetes pregnant from government-run 
hospital; controls: birth weight distribution 
between general Maltese population  

Seghieri et al 
Italy 
2002 

Cohort  
604 
Primary/seconda
ry 

24-28s 
100-g 3h 
ADA 

Birth weight 
Birth weight records 75% 
+self reported (25%) 

Age, parity, family 
history of diabetes, 
prepregnancy BMI 

Mean birth weight comparison between 
normal tolerance and GDM without 
association (no adjustment) 
Lowest birth weight deciles OR=1.89(1.09-
3.3) 

score =17 
*Self referred birth weight for 25%  
*high risk population comparisons 

Willians et al 
EUA 
1999 

Cohort 
41,839 
Secondary 

Medical records (ICD 9th 
revision)  

Birth weight 
Birth weight certificate 
Washington State 

Age, parity, marital 
status, Medicaid 
status, cigarette 
smoking, maternal 
history of  
hypertension 

Non-Hispanic whites: 
<2000g –OR=1.7 (0.8-3.3) 
2000-2499gOR= 2.4 (1.8-3.3)  
African-Americans: 
<2000g-OR=2.8 (1.2-6.1) 
2000-2499gOR=1.1(0.6-2.0) 
Native-Americans: 
<2000gOR=3.1 (1.2-8.2) 
2000-2499gOR=1.9 (1.0-3.5) 
Hispanics: 
<2000g-OR=2.4 (0.9-6.0) 
2000-2499gOR1.6 (0.9-3.0) 

score = 18 
*Linkage was successful for 88.8% 
Differences between linked and non-
linked women 
*did not adjust for maternal diabetes 

w - weeks, h - hours, g - gram, BMI - body mass index, IGT - intolerance glucose test, GDM -Gestational Diabetes Mellitus; LBW - low birth weight, OR - Odds Ratio,  PI - Ponderal Index, cm - centimeters, GA - gestational age, P - Prevalence,  
ICD - International Classification of Diseases,  WHO - World Health Organization;  GA - gestational age; ADIPS - Australasian Diabetes in Pregnancy Society, SGA - small  for gestational age, ADA - American Diabetes Association 
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Table-2 Downs & Black adapted criteria and articles that fulfill these criteria 
CRITERIA Number of articles 
REPORTING Adequate Unnadequate 
1. Is the hypothesis/aim/objective of the study clearly described? 10 0 
2. Are the main outcomes to be measured clearly described in the Introduction or Methods section? 10 0 
3. Are the characteristics of the patients included in the study clearly described? 10 0 
4. Are the interventions of interest clearly described? 10 0 
5. Are the distributions of principal confounders in each group of subjects to be compared clearly 
described? 

7 3 
 

6. Are the main findings of the study clearly described?  7 3 
7. Does the study provide estimates of the random variability in the data for the main outcomes? 10 0 
8. Have all important adverse events that may be a consequence of the intervention been reported?  

xxxx 
 

xxxx 
9. Have the characteristics of patients lost to follow-up been described? 6 4 
10. Have actual probability values been reported (e.g 0.035 rather) for the main outcomes except where 
the probability values is less than 0.001? 

8 2 

EXTERNAL VALIDY    
11. Were the subjects asked to participate in the study representative of the entire population from which 
they were recruited? 

7 3 

12. Were those subjects who were prepared for participating representative of the entire population from 
which they were recruited? 

2 8 

13. Were the staff, places and facilities where the patients were treated, representative of the treatment the 
majority of patients receive? 

 
xxxx 

 
xxxx 

INTERNAL VALIDITY – BIAS   

14. Was an attempt made to blind study subjects to the intervention they have received? 8 2 
15. Was an attempt made to blind those measuring the main outcome of the intervention? 7 3 
16. If any of the results of the study were based on “data dredging”, was this made clear? 10 0 
17. In trials and cohort studies, do the analyses adjust for different lengths of follow-up of patients, or in 
case-control studies, is the time period between the intervention and outcome the same for case and 
controls? 

8 2 

18. Were the statistical tests used to assess the main outcomes appropriate? 7 3 
19. Was the compliance with the interventions reliable? 9 1 
20. Were the main outcome measures used accurate (valid and reliable)? 6 4 
INTERNAL VALIDITY – CONFOUNDING   
21. Were the patients in different intervention groups (trial and cohort studies) or were the cases and 
controls (case-control studies) recruited from the same population? 

8 2 

22. Were study subjects in different intervention groups (trial and cohort studies) or were the cases and 
controls (case-control studies) recruited over the same period of time? 

8 2 

23. Were study subjects randomized to intervention groups?  xxxx xxxx 
24. Was the randomized intervention assignment concealed from both patients and health care staff until 
recruitment was complete and irrevocable? 

 
xxxx 

 
xxxx 

25. Was there adequate adjustment for confounding in the analysis from which the main findings drawn? 6 4 
26. Were losses of patients to follow-up taken into account? 3 7 
POWER   
27. Did the study have sufficient power to detect a clinically important effect where the probability value 
for difference being due to chance is less than 5%? 

0 10 
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Figure 1- Funnel Plot  
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RESUMO 

Pesquisas baseadas no auto-relato de fatores de risco, ou morbidade 

são úteis em saúde pública, principalmente pelo baixo custo e facilidade de 

coleta, no entanto a acurácia dos dados coletados é importante para a validade 

interna da investigação. O objetivo deste estudo foi avaliar a concordância 

entre o auto-relato de diabete mellitus gestacional (DMG) e registros do cartão 

da gestante (padrão ouro). A concordância foi medida através da sensibilidade, 

especificidade, acurácia, estatística Kappa e intervalos de confiança (IC95%). 

De julho a dezembro de 2007, todas as mulheres que tiveram filhos em três 

maternidades de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, foram visitadas no pós-

parto imediato. Foram entrevistadas 1.047 mulheres, das quais 872 portavam a 

carteira de gestante; destas, 869 possuíam registro de glicemia. A média de 

idade foi 26,7 anos. A prevalência de DMG conforme padrão ouro foi 4,3% 

(IC95% 3,0-5,8) e auto-referida, 4 % (IC95% 2,8-5,5). A sensibilidade do auto-

relato de DMG foi 72,9% (IC95% 55,9-86,2), especificidade, 99,0% (IC95% 

98,1-99,6), acurácia, 97,9% (IC95% 96,7-98,7), Kappa, 74%. Para esta 

população, auto-relato de DMG é uma informação válida e pode ser usada em 

estudos de base populacional. 
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ABSTRACT 

Researches based on self-report of risk factors or morbidity are useful in 

public health, mainly because they have low cost and are easy to collect. 

However, the accuracy of the data collected is important for the internal validity 

of the study. The aim of this study was to evaluate the agreement between self-

report gestational diabetes mellitus (GDM) and the medical record through the 

pregnancy card (gold standard). The agreement was measured by sensibility, 

specificity, accuracy, Kappa statistic and 95% confidence intervals (95%CIs). 

From July to December, 2007 all women that delivered in three of the hospitals 

of Pelotas, Rio Grande do Sul State, Brazil, were visited immediately post 

partum. A total of 1,047 women were interviewed: 872 had the pregnancy card 

and 869 pursued the register of glycemia. The mean age was 26.7. Prevalence 

of GDM according to gold standard was 4.3% (95%CI 3.0-5.8) and according to 

self report 4.0% (95%CI 2.8-5.5). Sensibility of self-reported DMG was 72.9% 

(95%CI 55.9-86.2), specificity 99% (95%CI 98.1-99.6), accuracy 97.9% (95%CI 

96.7-98.7), and Kappa 74,0%. For this population, self-reported GDM is valid 

information and can be used in population-based studies. 
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INTRODUÇÃO 

A prevalência e distribuição de determinados agravos à saúde são 

freqüentemente obtidas através de inquéritos populacionais 1-5. Os inquéritos 

de saúde utilizam quase que exclusivamente questionários como instrumento 

de coleta de dados. Mas a obtenção de determinadas medidas pode 

necessitar, por vezes, equipamentos específicos, como aparelhos de medida 

de pressão arterial, estadiômetros, balanças, glicosímetros e outros mais 

sofisticados. A coleta destas medidas de maneira direta, seguindo as 

padronizações específicas, melhora a qualidade da informação e a validade 

interna do estudo. Contudo, as limitações de custo para aquisição de 

aparelhos, a dificuldade de transporte e a complexidade de realização de testes 

e medidas podem tornar difícil a operacionalização do campo. Como 

conseqüência, muitos estudos utilizam informações auto-referidas.  

Na literatura, diversos estudos conduzidos em diferentes grupos 

populacionais utilizaram o diagnóstico auto-referido de diabetes mellitus (DM) 4-

12. As perguntas freqüentemente empregadas para identificar DM auto-referido 

são: “Algum médico lhe disse que o Sr(a) tem diabetes?”, “Alguma vez o Sr(a) 

teve diabetes?” ou, simplesmente “O Sr(a) tem diabetes?”. O uso deste tipo de 

medida permite que sejam estudadas grandes amostras populacionais com 

maior rapidez e menor custo 7, 12, 13. 

O Diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma condição caracterizada 

por intolerância a glicose, em variados graus de intensidade, com início ou 

diagnosticada pela primeira vez na gravidez 14. No Brasil, o ministério da saúde 

recomenda que todas as gestantes sejam rastreadas para DMG na primeira 

consulta pré-natal através de glicemia de jejum, sendo este repetido na 20ª 

semana. Se a glicemia for superior 85 mg/dl e, encontrando-se na faixa entre ≥ 

85 e ≤109 mg/dl, a gestante deverá ser encaminhada para um teste de 

sobrecarga de 2 h, com 75 g de glicose. O teste de sobrecarga deve ser 

realizado entre a 24ª e 28ª semanas de gestação. As glicemias diagnósticas de 

DMG são ≥110 mg/dl no jejum, ≥ 140 mg/dl 2 hs pós sobrecarga ou, em 

qualquer momento, acima de 200 mg/dl. A glicemia de jejum ≥110 mg/dl, na 

20ª semana, após repetição, também confirma o diagnóstico 15. 

A revisão da literatura, conduzida nas bases de dados Pubmed, Lilacs, 

Scielo, assim como no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Ensino Superior – CAPES - não identificou a existência de estudos 

que tenham avaliado a acurácia do auto-relato de DMG em população 

brasileira. O objetivo deste estudo foi investigar a validade do auto-relato da 

presença de DMG no pós-parto imediato.  

 

MÉTODOS 

O presente trabalho é resultado de um estudo transversal realizado 

durante os meses de julho a dezembro de 2007, nas maternidades dos 

hospitais Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, Hospital Universitário São 

Francisco de Paula e Hospital Miguel Piltcher, onde ocorrem aproximadamente 

70% dos nascimentos da cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, 

Brasil.  

Logística, instrumento, definição operacional do de sfecho e 

padrão-ouro  

Diariamente, nas primeiras 24 horas do pós-parto, seis estudantes de 

Medicina realizaram as entrevistas nos três hospitais, utilizando questionários 

padronizados e pré-codificados. O diagnóstico de DMG auto-referido foi obtido 

através de duas perguntas: “Durante essa gravidez a Sra. teve diabetes?”. Se 

sim: “Já tinha diabetes antes da gravidez?”. Foram consideradas portadoras de 

DMG auto-referido as mães que responderam afirmativamente à primeira 

pergunta e negativamente à segunda. O padrão-ouro utilizado foi o registro na 

carteira da gestante do resultado de glicemia ou teste de tolerância à glicose, 

feito pelo médico, durante o pré-natal. Se as mães, ao invés do registro na 

carteira da gestante, portassem resultados de exames de glicemia feitos 

durante a gravidez, estes eram também anotados como padrão ouro. Foi 

considerada com DMG a gestante cujo registro na carteira mostrou glicemia 

≥110 mg/dl, confirmado por repetição, e/ou glicemia 2 h pós-carga de 75 g 

glicose ≥ 140 mg/dl. 

Foram ainda coletadas informações sobre a idade, cor da pele, peso 

pré-gestacional e altura auto-referidos, assim como peso pré-gestacional e 

altura anotados no cartão da gestante. Foi utilizada a informação de peso pré-

gestacional registrado na carteira de gestante somente quando esse fora obtido 

nos três primeiros meses de gestação. A idade foi coletada em anos completos 

por ocasião do parto e posteriormente categorizada em ≤ 19, 20- 29 e 30 anos 
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ou mais. A cor da pele foi obtida por observação dos entrevistadores e 

classificada como branca, negra e parda O índice de massa corporal (IMC) pré-

gestacional foi calculado através da divisão do peso/altura2 e após, 

categorizado em baixo peso (<20), normal (20/<25), sobrepeso (25/< 30) e 

obesidade (>30). 

Cálculo de tamanho de amostra  

Através dos dados da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004,16 

obteve-se a informação de que nascem na cidade cerca de 300 crianças ao 

mês. O tamanho da amostra foi calculado estimando-se que 80% dos médicos 

solicitassem glicemia de jejum ou teste de sobrecarga com glicose e que a 

prevalência de DMG fosse de cerca de 4 a 8% 17. Em seis meses de trabalho 

de campo, seriam entrevistadas aproximadamente 1260 puérperas, 50 a 100 

das quais teriam DMG. Com esse número de mães, seria possível detectar 

uma sensibilidade de 80 a 85%, com erro de ± 0,15, com 95% de confiança.  

Análises estatísticas  

Foi realizada dupla digitação dos dados. A validação da digitação foi 

feita através da função validate do software Stata (Stata Corp., College Station, 

Estados Unidos). Para as análises, utilizou-se tabela 2x2 em que a resposta da 

mãe foi comparada ao padrão-ouro. Sensibilidade (S), especificidade (E), 

valores preditivos positivo e negativo (VPP e VPN) e a acurácia (A) da 

informação da mãe foram calculados utilizando fórmulas específicas. A S foi o 

quociente da divisão do número de puérperas que relataram acertadamente ter 

DMG pelo total de puérperas da amostra que tinham efetivamente a doença de 

acordo com o padrão ouro. A E foi obtida através da divisão entre o número de 

puérperas que relataram acertadamente não ter DMG pelo total de puérperas 

na amostra que efetivamente não tinham a doença. O VPP foi o quociente das 

que declararam ter DMG e que de fato a tinham dividido por todas as que 

declararam ter; e o VPN o quociente das que declararam não ter DMG e que 

efetivamente não tinham, dividido pelo total das que declararam não ter a 

doença. A acurácia foi o resultado da soma das que declaram acertadamente 

ter DMG e não ter DMG dividido pelo total de mulheres na amostra.  

Utilizou-se a estatística Kappa para avaliar a concordância entre o auto-

relato de DMG e o padrão-ouro, descontando o acaso. Para este cálculo, 

utilizou-se o programa Stata para os dados registrados; para os dados 
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expandidos o cálculo foi realizado a mão. VPP e VPN para diferentes 

prevalências de DMG foram estimados através do teorema de Bayes segundo 

as fórmulas: 

 VPP=      prevalência x sensibilidade_________________________ 

            (prevalência x sensibilidade) + (1- especificidade) (1- prevalência) 

 

VPN=            especificidade ( 1 – prevalência)_____________________ 

             (especificidade (1-prevalência) + (1 – sensibilidade) prevalência) 

 

Para investigar se fatores maternos poderiam afetar os resultados, foi 

realizada análise de regressão logística, em que a variável dependente foi 

definida como “concordância” (registro e auto-relato concordantes). 

Foram calculados intervalos de confiança de 95% para todos os 

parâmetros avaliados. O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética e 

Pesquisa dos respectivos hospitais. Todas as entrevistas foram realizadas 

após consentimento verbal informado. 

 

RESULTADOS 

Um total de 1.052 mulheres era elegível para o estudo. Cinco 

recusaram-se a responder a entrevista, restando 1.047. Entre as entrevistadas, 

872 estavam com a carteira pré-natal, das quais 869 continham registro de 

glicemia, sendo estas incluídas na investigação. A prevalência de DMG 

conforme registro na carteira pré-natal (padrão ouro) foi de 4,3% (IC95% 3,0-

5,8) e conforme o auto-relato, de 4,0% (IC95% 2,8-5,5).  

A média de idade foi de 26,7 anos, variando de 13 a 49 anos. A média 

de peso pré-gestacional auto-referido foi de 61,6 kg (dp 12,7 kg) para um n de 

963 puérperas. A média de peso medido nos primeiros três meses foi de 64,9 

kg (dp 14,2 kg), sendo que para esta medida contava-se com a informação no 

cartão de gestante para somente 494 puérperas. As médias de peso pré-

gestacional registrado e auto-referida foram estatisticamente diferentes (p 

<0,001). Por outro lado, com relação aos dados de altura, praticamente não 

houve diferença entre os valores registrados e os auto-referidos 

(respectivamente, 1,60 ± 6,6 cm e 1,61± 6,9 cm; p=0,18). 
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Não houve diferença significativa na distribuição de idade, cor da pele e 

IMC pré-gestacional (calculado a partir do peso auto-referido), além do hospital 

de origem, entre as mulheres que levaram ou não a carteira pré-natal para o 

hospital (Tabela 1). (Inserir Tabela 1) 

A Tabela 2 mostra os resultados de S, E, VPP e VPN do auto-relato de 

DMG. Dentre as 869 mulheres que portavam a carteira pré-natal com registro 

de glicemia, 37 apresentavam DMG, correspondendo a uma prevalência de 

4,3% (IC95% 3,0-5,8). Declararam-se portadoras de DMG 35 mulheres, das 

quais 27 eram casos verdadeiro-positivos da doença, correspondendo a uma S 

de 72,9% (IC95% 55,9-86,2). A E do auto-relato de DMG foi de 99% (IC95% 

98,1-99,6). Dentre as 35 que se declararam portadoras de DMG, oito eram 

casos falso-positivos, correspondendo a um VPP do auto-relato de DMG de 

77,1% (IC95% 59,9-89,6) (em cada quatro puérperas que se declararam 

diabéticas, uma não o era). O VPN foi de 98,8% (IC95% 97,8-99,4) e a 

acurácia, 97,9% (IC95% 96,7-98,7). A estatística kappa foi de 73,9% (p<0,001) 

indicando que apenas 24,5% dos resultados concordantes deveram-se ao 

acaso  

(Inserir Tabela 2).  

Como não houve diferença estatisticamente significativa quanto à idade, 

cor da pele, IMC pré-gestacional e hospital do parto, entre as mães que 

portavam e não portavam a carteira pré-natal, optou-se por expandir os 

resultados encontrados para as 178 mães que não dispunham da carteira pré-

natal no hospital. Para este grupo calculou-se o número de mães que teriam 

DMG auto-referida e o número conforme o padrão-ouro, resultando em um N 

total de 1047. Com esta estratégia, houve um leve estreitamento dos intervalos 

de confiança para os parâmetros de S e VPP (Tabela 3). 

(Inserir Tabela 3)  

Entre as com IMC ≥30, a prevalência de DMG conforme registro na 

carteira pré-natal foi de 11,1% (IC95% 0,4-21,9). Para investigar o efeito da 

idade e do IMC sobre a acurácia do auto-relato de DMG, realizou-se a análise 

por regressão logística, tendo a variável “concordância” como desfecho. Devido 

ao fato de a diferença encontrada entre as médias dos pesos registrados e dos 

auto-referidos ser estatisticamente significativa, optou-se por usar o peso 

registrado para o cálculo do IMC, apesar da diminuição do tamanho da 
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amostra. A medida de altura utilizada foi a auto-referida. Portanto, o IMC foi 

calculado através da divisão do peso registrado (desde que medido até o 

terceiro mês de gestação) pela altura auto-referida ao quadrado. A média (dp) 

do IMC pré-gestacional foi de 25,2 kg/m2 (dp 4,9). 

Na análise ajustada por regressão logística, as gestantes mais jovens, 

assim como as obesas, informaram mais acuradamente a presença ou 

ausência de DMG, embora estas associações não tenham sido 

estatisticamente significativas. 

A Figura 1 mostra os VPP e VPN do auto-relato conforme a prevalência 

de DMG na população estudada. Quanto maior a prevalência de DMG, maior o 

VPP do auto-relato. Para prevalências de 2,5%, por exemplo, o VPP foi de 

65,2%, enquanto que, para prevalências de 6%, foi de 82,3%. 

  

DISCUSSÃO  

Alguns estudos realizados para avaliar a validade do diagnóstico auto-

referido de DM tipo2 encontraram que esta medida tem alta acurácia, sendo 

muitas vezes superior ao de outras doenças crônicas, como hipertensão 

arterial e hipercolesterolemia 18-20. Estudo realizado com gestantes latinas 

residentes nos EUA mostrou que, para questões comportamentais durante a 

gravidez, a concordância era baixa, mas para eventos médicos como DMG, 

hipertensão arterial ou anemia era alta 21. Alta concordância para DMG auto-

referido também foi encontrado no estudo norte-americano das enfermeiras 22. 

Entretanto, a acurácia do auto-relato depende de que os respondentes 

tenham conhecimento da sua situação, capacidade de recordar diagnósticos 

médicos e desejo de informar. A gravidez aumenta a chance de contato das 

mulheres com os serviços de saúde e, portanto, de diagnósticos de médicos. 

Além disto, a consciência da responsabilidade com o feto leva a uma maior 

atenção da gestante a esses diagnósticos21. O estudo de coorte de 

nascimentos realizado em Pelotas em 2004 mostrou que aproximadamente 

99% das mulheres comparecem a pelo menos uma consulta pré-natal16. No 

atual estudo, em 99% das mães que portavam a carteira de gestante, havia o 

registro de rastreamento para DMG. Portanto, em Pelotas, a oportunidade de 

conhecer o diagnóstico de DMG, se presente, é alta.  



 

 

129 

Este estudo encontrou boa sensibilidade e alta especificidade do auto-

relato de DMG. O número observado de mulheres com DMG conforme o 

padrão ouro foi inferior ao estimado por ocasião do cálculo do tamanho 

amostral. Essa redução levou a uma menor precisão na estimativa da 

sensibilidade do auto–relato de DMG, que variou de 55,9 a 86,2%. 

As puérperas que responderam negativamente à pergunta sobre DMG e 

cujo registro de exames era compatível com DMG (falso-negativas) 

apresentavam resultados de glicemia limítrofes (glicemia de jejum de 110-126 

mg/dL). Tal achado pode estar indicando uma falha no processo diagnóstico de 

DMG. Valores de glicemia de jejum dessa ordem implicam na necessidade de 

repetição desse exame ou na realização de teste com sobrecarga de glicose. 

Por outro lado, as mulheres que disseram ter DMG e não tinham na carteira 

exames com valores compatíveis com o diagnóstico (falso-positivos), possuíam 

registros de glicemia de rastreamento elevada (≥ 90 mg/dL), com posterior 

repetição do mesmo exame, sem a realização de teste de tolerância à glicose. 

Além desta possível falha no procedimento diagnóstico, tal achado pode 

também estar indicando uma possível mudança de comportamento durante a 

gestação. O achado de glicemia elevada no rastreamento pode ter levado o 

profissional a recomendar mudanças do estilo de vida da gestante (mudanças 

alimentares e estímulo à atividade física), antes de solicitar o exame 

diagnóstico confirmatório.  

Devido a várias campanhas publicitárias, é de domínio público o 

conhecimento de que a obesidade é fator de risco para DM. Este estudo 

encontrou que 100% das obesas souberam referir corretamente sua condição 

em relação ao DMG, reforçando a idéia de uma maior atenção, tanto por parte 

dos médicos, quanto das gestantes, na presença de fatores de risco para DM 

na gravidez. 

Uma limitação deste estudo pode ter sido o padrão ouro utilizado. 

Embora o Ministério da Saúde norteie os procedimentos de rastreamento e 

diagnóstico do DMG por meio de um protocolo, este nem sempre é seguido 

pelos profissionais de saúde15. É possível que, se a adesão dos profissionais 

ao protocolo fosse melhor, as proporções de casos falso-positivos e falso-

negativos seriam reduzidas, com conseqüente aumento da acurácia do 

diagnóstico auto-referido. É importante salientar, no entanto, que quase 100% 
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das mães que levaram a carteira de gestante para o hospital tinham o registro 

de rastreamento para DMG. É possível que as mães que levaram a carteira de 

pré-natal para o hospital tenham recebido um pré-natal de melhor qualidade do 

que as que não levaram. Por sua vez, as características examinadas no atual 

estudo (idade, cor da pele, IMC pré-gestacional e hospital do parto) que se 

associam com as condições socioeconômicas da mulher, não mostraram 

diferença estatisticamente significativa entre quem levou e quem não levou a 

carteira para o hospital.  

Outra limitação diz respeito à capacidade de generalização dos 

resultados do estudo. O diagnóstico auto-referido de DMG mostrou-se válido 

no pós-parto imediato, todavia não é possível afirmar que acurácia semelhante 

seria obtida caso as mães tivessem sido entrevistadas em um período mais 

distante da gestação. A capacidade de generalização dos resultados deste 

estudo deverá ser considerada com cuidado, pois dependerá da população de 

mulheres entre as quais o diagnóstico auto-referido de DMG for investigado. 

Fatores como a qualidade da atenção pré-natal recebida, adesão dos 

profissionais ao rastreamento de DMG, escolaridade materna, capacidade 

materna de recordação do diagnóstico médico recebido durante a gestação, 

bem como a valorização deste diagnóstico, deverão influenciar a validade do 

auto-relato em estudos conduzidos em contextos socioculturais distintos. 

Em suma, os resultados deste estudo mostram que, para a população 

estudada, a utilização da informação de DMG auto-referida é válida, com alta 

especificidade e boa sensibilidade. No entanto, há necessidade de maior 

conscientização dos profissionais de saúde com relação ao seguimento do 

protocolo de rastreamento e diagnóstico de DMG.  

A gravidez é uma situação de stress fisiológico, podendo ser o momento 

mais precoce na vida da mulher para detectar aquelas em risco do 

desenvolvimento de DM no futuro. Essa detecção é passível de medidas 

preventivas, não somente em relação a uma gravidez subseqüente, mas 

também em relação à saúde da mulher ao longo da idade adulta e da velhice. 

Portanto, rastreamento cuidadoso na gestação é uma importante 

oportunidade para identificar mulheres em maior risco de desenvolver DM no 

futuro. O rastreamento adequado, seguido de um auto-relato válido, como 

demonstrado no atual estudo, permitirá que estudos que se baseiam no 
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diagnóstico auto-referido de DMG possam ser conduzidos sem prejuízo de sua 

validade interna. 
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Tabela 1 – Distribuição das variáveis explanatórias entre as que levaram e não 
levaram a carteira de registro da gestante para o hospital 
 

Variáveis 
 

N 
total* 

Trouxeram a 
carteira n(%)  

Não trouxeram  
carteira n(%) 

 
Valor p 

 
Idade (anos) 
<19 
20-29 
30-49 

 
 

180 
533 
317 

 
 

158 (18,3) 
447 (51,9) 
257 (29,8) 

 
 

22 (13,1) 
86 (51,2) 
60 (35,7) 

 
0,15 

 
Cor da pele da mãe 
Branca 
Preta 
Outra 

 
 

714 
215 
118 

 
 

592 (67,7) 
187 (21,3) 
96 (11,0) 

 
 

122 (70,9) 
28 (16,3) 
22 (12,8) 

 
0,29 

 
IMC pré-gestacional 
(kg/m2) 
≤19 
20-24 
25-29 
≥30 

 
 
 

160 
412 
149 
75 

 
 
 

122 (18,5) 
344 (52,2) 
130 (19,7) 

63 (9,6) 

 
 
 

38 (27,7) 
68 (49,6) 
19 (13,9) 
12 (8,8) 

 
0,07 

 
Hospital de nascimento 
Santa Casa 
São Fco de Paula 
M. Pilcher 

 
 

478 
549 
20 

 
 

405 (46,3) 
454 (51,9) 

16 (1,8) 

 
 

73 (42,5) 
95 (55,2) 
4 (2,3) 

 
0,62 

     
*Diferenças nos N totais devem-se a perdas de informação para algumas 

variáveis 
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Tabela 2 – Propriedades do auto-relato de diabetes mellitus gestacional (DMG) 
em comparação ao diagnóstico registrado de DMG na carteira pré-natal,  
  Registro da carteira pré-natal 
  DMG 

  presente ausente Total 
presente  27 (a) 8 (b) 35 Auto-relato DMG 
ausente  10 (c) 824 (d) 834 

Total        37        832 869 
S= a/(a+c)= 72,9% (IC95% 55,9-86,2) 
E= d/(b+d)= 99,0% (IC95% 98,1-99,6) 
VPP= a/(a+b)= 77,1% (IC95% 59,9-89,6) 
VPN= d/(c+d)= 98,8% (IC95% 97,8-99,4) 
Acurácia= a+d/a+b+c+d)= 97,9% (IC95% 96,7-98,7) 
Prevalência auto-referida= (a+b)/(a+b+c+d)= 4,0% (IC95% 2,8-5,5) 
Prevalência conforme padrão ouro= (a+c)/(a+b+c+d)= 4,3% (IC95% 3,0-5,8) 
kappa= 0,74 
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Tabela 3 – Propriedades do auto-relato de diabete mellitus gestacional (DMG) 
em comparação ao diagnóstico de DMG registrado de na carteira pré-natal, 
com expansão dos resultados para toda a amostra 
  Registro da carteira pré-natal 
  DMG 

  presente ausente total 
Auto-relato DMG presente  33 10 43 
 Ausente 12 992  1004 
Total  45 1.002 1.047 
S= 73,3% (IC95% 58,1-85,4) 
E= 99,0% (IC95% 98,2-99,5) 
VPP= 76,7% (IC95% 61,4-88,2)  
VPN= 98,8% (IC95% 97,9-99,4) 
Acurácia= 97,9% (IC95% 96,8-98,7) 
Prevalência auto-referida= 4,1% (IC95%3,0-5,5 ) 
Prevalência conforme padrão ouro = 4,3% (IC95% 3,2-5,7)  
kappa= 0,71 
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Figura 1 . Valores preditivos positivos e negativos de DMG auto-referido, conforme a 
prevalência de DMG na população. 
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RESUMO  

Consensos de diversos países referem idade, obesidade e história familiar de 

diabetes mellitus (DM) como fatores de risco para diabetes mellitus gestacional (DMG). 

Outros fatores permanecem controversos. 

O objetivo deste estudo foi investigar fatores associados ao DMG entre mães 

dos recém-nascidos da Coorte de Nascimentos de Pelotas, 2004. 

Foram entrevistadas 4243 puérperas no hospital, havendo 0,5% de recusas. O 

diagnóstico de DMG foi auto-referido A prevalência de DMG foi 2,95% (IC95% 2,53-

3,64). Análise bruta realizada através de testes qui-quadrado mostrou associação 

direta com aumento da idade, escolaridade, nível econômico e IMC; e inversa com 

altura materna. Cor não branca, história familiar de DM, tabagismo no primeiro e 

segundo trimestres e atividade física antes da gestação e no primeiro trimestre 

mostraram-se associados. A análise ajustada hierarquizada realizada através de 

regressão logística, mostrou associação com maior idade (p<0,001), cor não branca 

(p= 0,048), maior escolaridade (p= 0,02), história familiar de DM (p=0,001) e maior IMC 

(p=0,009). A altura ficou no limiar da significância (p=0,06). Tabagismo no primeiro e 

segundo trimestres foi protetor. 

 

 
 

 



 

 

141 

 

ABSTRACT 

Several consensus referred age, obesity and family history of diabetes mellitus 

(DM) as a risk factors for gestational diabetes mellitus (GDM). Others are still 

controversial. 

The objective of this study was investigate risk factors associated to GDM 

among newborns mothers from Pelotas birth cohort, 2004 

It was interviewed 4243 post-partum women at hospital, 0.5% refused to 

participate. The GDM diagnosis was self-referred. The prevalence of GDM was 2.95 % 

(95%CI 2.53-3.64). The crude analysis using chi-square tests showed direct 

association with age, schooling, economics level and BMI, and inverse with mother 

height. Non-white skin color, family history of DM, smoking habits at first and second 

trimester of the pregnancy showed association. Practicing physical activity before 

gestation and in the first trimester was shown as a risk. The hierarchical logistic 

regression analysis showed association of GDM with older age (p<0.001), non-white 

skin color (p=0,048), high schooling (p=0,02), family history of DM (p=0.001) and great 

BMI (p=0.009). The height was in the threshold of the significance (p=0,06). Smoking at 

first and second trimesters was protective for GDM. 
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INTRODUÇÃO 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma intolerância aos carboidratos, com 

início ou diagnosticada pela primeira vez durante a gestação 1. No Brasil o Ministério 

da Saúde (MS), a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e o Grupo de Trabalho em 

Diabetes e Gravidez (GTDG) recomendam que o rastreamento do DMG seja universal 

(a partir da 20ª semana de gestação). Recomendam igualmente, que, na presença de 

fatores de risco, sendo o primeiro rastreamento negativo, que o mesmo seja repetido 

no terceiro trimestre 2-4. De acordo com o documento “Assistência Pré-natal: normas e 

manuais técnicos”, editado pelo Ministério da Saúde, são considerados fatores de risco 

para DMG a idade superior a 25 anos, deposição central excessiva de gordura 

obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual, história familiar de diabetes 

mellitus (DM) em parentes de 1º grau e baixa estatura (≤1,51cm) 2. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS), The Australian Obstetric Center e The Austrian Obstetric 

Center também recomendam que o rastreamento do DMG seja universal, 

independente da presença de fatores de risco 5-8.  

Por outro lado, alguns consensos de especialistas como o Fourth International 

Workshop-Conference em DMG 9, em nome da Associação Americana de Diabetes, o 

Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes 

Mellitus 10 e o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia 11 recomendam 

rastreamento seletivo para mulheres com idade igual ou superior a 30 anos e para as 

mais jovens com fatores de risco. Ainda recomendam rastreamento universal para 

mulheres de grupos étnicos com relativamente altas taxas de DM e DMG (hispânicas, 

afro-americanas, nativas americanas, sul e leste-asiáticas, polinésias e descendentes 

de aborígenes), particularmente quando residentes em países industrializados. O Fifth 

International Workshop-Conference em DMG reiterou as recomendações da Fourth 

Conference, mas incluiu “nascer com peso normal” como característica de baixo risco 

para DMG 9, 12, 13. 

Maior idade, história familiar de DM e maior peso corporal são fatores de risco 

para DMG evidenciados em vários consensos 5, 7, 10-12. Outros fatores são ainda 

controversos, como nascer com baixo peso, baixa estatura na idade adulta, tabagismo 

na gravidez, inatividade física, multiparidade, ganho excessivo de peso na gestação e 

pertencer a determinados grupos raciais. 
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O objetivo do atual trabalho foi investigar, através de um estudo de coorte, que 

incluiu todos os nascimentos que ocorreram durante um ano em uma cidade de porte 

médio do sul do país, os fatores associados à ocorrência de DMG nesta população. 

 

MÉTODOS 

Durante o ano de 2004, um estudo de coorte de nascimentos foi realizado na 

cidade de Pelotas no sul do Brasil. Todas as mães que tiveram filhos nas cinco 

maternidades da cidade foram entrevistadas. As entrevistas foram feitas logo após o 

nascimento (estudo perinatal), por nutricionistas treinadas para este fim, utilizando 

questionários pré-codificados e previamente testados. Foram feitos acompanhamentos 

subseqüentes aos três, doze e 24 meses. Os questionários incluíam questões 

demográficas, socioeconômicas, biológicas e comportamentais maternas, além de 

características da gravidez e do parto. 

O diagnóstico de DMG foi auto-referido pela mãe, durante a entrevista do 

acompanhamento perinatal, conforme resposta às seguintes perguntas – “A Sra. teve 

diabetes ou açúcar no sangue durante a gravidez?” - Se sim. “Já tinha diabetes antes 

da gravidez?” Foram consideradas com DMG as mães que responderem 

afirmativamente à primeira e negativamente à segunda pergunta. Um sub-estudo 

realizado para investigar a validade da informação auto-referida sobre o conhecimento 

de DMG pela mãe, no pós-parto imediato, na população de Pelotas, mostrou um 

Kappa de 73% e acurácia de 97,9% (IC95% 96,8-98,7), com alta especificidade (99%; 

IC95% 98,1-99,6) e boa sensibilidade (72,9%; IC95% 55,9-86,2), evidenciando que 

para esta população, a utilização da informação de DMG auto-referida é válida 14.  

A idade foi coletada em anos completos no momento do parto e, após, foi 

categorizada em <20; 20-29; 30-34; ≥ 35 anos. A cor da pele foi obtida de duas 

maneiras: observada pela entrevistadora e referida pela mãe e classificada como 

branca, negra, parda e amarela. Quanto à cor da pele observada, as mulheres de cor 

parda e amarela foram agrupadas com as negras em uma única categoria (não 

branca). O estado civil foi dividido em duas categorias, baseado na presença ou não 

de companheiro. O nível econômico foi definido segundo o Indicador Econômico 

Nacional (IEN). Como a informação para a construção da variável de nível econômico 

estava completa para apenas 3265 mães, os dados foram completados para todos os 

participantes através de imputação 15, 16. As mulheres foram divididas em quintis, cada 

grupo de 20% representava progressivamente o menor até o maior IEN. A 
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escolaridade materna foi coletada em anos completos e categorizada em 0-4; 5-8; 9-

11; 12 ou mais.  

A história familiar de DM foi referida pela mãe, na entrevista dos 24 meses de 

idade da criança, e referia-se a ter pelo menos um parente com DM (entre eles, mãe, 

pai, irmãos e filhos). O peso pré-gestacional foi coletado através da carteira pré-natal, 

quando disponível, ou auto-referido pela mãe. A altura materna foi aferida no domicílio, 

por ocasião do acompanhamento de três meses de idade dos bebês, através de um 

estadiômetro de alumínio com precisão de 1 mm, utilizando a técnica de Lohman et al 
17. O IMC pré-gestacional foi calculado através da divisão do peso pré-gestacional em 

kg pela altura em m2 e categorizado em <25; 25,0-29,9 e ≥30,0. A paridade foi 

calculada através da informação da mãe sobre o número de partos tidos e 

categorizada em 1 (apenas o de 2004); 2-3 e 4 ou mais. O tabagismo foi auto-referido 

pela mãe, sendo esse classificado fumo durante a gestação quando esta referia ter 

fumado ao menos um cigarro por dia durante pelo menos 30 dias. A informação foi 

coletada separadamente para cada trimestre gestacional. O mesmo critério foi usado 

para fumo seis meses antes da gestação. O exercício físico foi coletado levando em 

conta somente as atividades realizadas no lazer (não no trabalho ou deslocamento), 

conforme relato da mãe, e referia-se a qualquer atividade física recreacional de mais 

de 30 minutos por dia, realizado nos três meses anteriores e em cada trimestre da 

gravidez. Utilizaram-se nas análises apenas as informações sobre tabagismo e 

atividade física referentes ao período pré-gestacional e aos dois primeiros trimestres 

da gestação. A história de baixo peso ao nascer (< 2500 g) da própria mãe, obtido por 

auto-relato, e o ganho de peso gestacional (calculado a partir dos registros da carteira 

pré-natal) tiveram muitas perdas de informação, sendo por isso não utilizados nas 

análises. Da mesma forma, não se dispunha na Coorte de informação sobre deposição 

central de gordura. 

Testes de correlação foram utilizados para avaliar as variáveis que mais se 

correlacionavam com o desfecho quando havia suspeita de colinearidade. Testes qui-

quadrado e de tendência linear foram usados para avaliar a associação entre variáveis 

categóricas e o desfecho. Valores p <0,05 bi-caudais foram considerados 

estatisticamente significativos. A análise ajustada foi realizada através da regressão 

logística, utilizando um modelo conceitual hierarquizado, previamente estabelecido 
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(Figura 1). Foram mantidas no modelo para controle de fatores de confusão as 

variáveis com nível de significância ≤0,20. 

No primeiro nível da análise hierarquizada foram incluídas as variáveis idade, 

cor da pele, situação conjugal, nível econômico, escolaridade e história familiar de DM. 

No segundo nível, IMC, altura, paridade, tabagismo e exercício físico. Neste nível, as 

variáveis tabagismo antes da gestação, no primeiro e segundo trimestre foram 

examinadas separadamente no modelo multivariado, devido à colinearidade. O mesmo 

procedimento foi adotado em relação ao exercício físico. Esses modelos foram 

testados com a variável altura dividida tanto em quartís como dicotômica (50 % mais 

baixas). 

Todas as análises foram realizadas usando o pacote estatístico Stata 18. O 

protocolo do estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Pelotas e dos respectivos hospitais de nascimento das crianças. 

Consentimento informado e escrito foi obtido para todas as mães que concordaram em 

participar do estudo.  

 

RESULTADOS  

Foram estudadas 4243 mães, que deram à luz entre 1º de janeiro e 31 de 

dezembro de 2004. Houve 0,5% de recusas ao estudo. A prevalência de DMG auto-

referida foi de 2,95 % (IC 2,53-3,64). 

As mulheres eram predominantemente brancas, com média de idade de 26 

anos (dp 6,8 anos) e 83% viviam com companheiro. A escolaridade média destas 

mulheres era de oito anos. A média e desvio padrão da pontuação do IEN no mais 

baixo quintil foram, respectivamente, 202.8 e 56.1. A amplitude total de pontuação do 

IEN foi de 20 a 1086. A presença de familiar com diabetes foi relatada por 32% das 

mulheres. O IMC pré-gestacional médio foi 25,4; a altura média, 158,6 cm (dp 6,4 cm); 

e a média de paridade, 2,1. O tabagismo em qualquer momento da gravidez foi 

relatado por 27,6% das mães e 15,3% praticaram exercício físico nos três meses que 

antecederam a gestação. 

Na Tabela 1, a análise bruta mostrou maior prevalência de diabetes conforme o 

aumento da idade, até os 34 anos. Em relação às mulheres menores de 20 anos, o 

Odds Ratio (OR) para ter DMG entre as com 30-34 anos foi de 6,47 (IC 2,71-15,47). 

Entre as mulheres de cor não branca observada, o OR para ter DMG foi 32% maior do 

que o das brancas, embora esta associação não apresente significância estatística. As 
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mulheres de cor preta auto referida apresentaram maior prevalência de DMG, com um 

OR 73% maior do que as brancas. As pardas apresentaram comportamento 

semelhante às brancas. Ter maior escolaridade, assim como pertencer níveis 

econômicos mais elevados mostraram-se positivamente associados a ter DMG, com 

alta significância estatística (respectivamente, p= 0,02 e p= 0,001), quando 

comparados aos riscos das mães com menor escolaridade e nível econômico baixo.  

Na Tabela 2, mulheres com história familiar de DM apresentaram OR 83% maior 

de ter diabetes na gestação comparadas as sem história familiar. Houve uma 

tendência de aumento no OR de ter DMG à medida que aumentou o IMC e uma 

tendência de proteção contra DMG, à medida que a altura aumentou. Quando 

analisado de forma dicotômica, o OR das mulheres com altura inferior à mediana de 

altura das mães da coorte foi cerca de 60% maior (OR=1,58; C95%1,09-2,27) do que o 

das mais altas. Mulheres com altura entre 122,0 e 154,3 apresentaram OR quase duas 

vezes maior do que as com altura entre 163,0 e 183,1 tomadas como referência 

(dados não mostrados). Não houve associação entre paridade e DMG. 

O tabagismo antes da gestação, assim como no primeiro e segundo trimestres 

gestacionais protegeu contra DMG na análise não ajustada. As mulheres que 

relataram praticar atividade física recreacional durante a gestação apresentaram um 

OR bruto para ter DMG maior do que as que relataram não haver praticado. 

A análise ajustada mostrou que, após controlar para cor da pele, escolaridade e 

historia familiar de DM, manteve-se a tendência significativa de aumento no OR de ter 

DMG à medida que aumentava a idade (p<0,001) (Tabela 3). O odds ratio das 

mulheres com 35 anos ou mais de ter DMG foi seis vezes maior do que a das 

adolescentes. O ajuste para idade, escolaridade e história familiar de DM aumentou o 

OR para ter DMG das mulheres de cor não branca observada e o valor p que antes se 

mostrava sem significância se apresentou no limiar da significância. Resultados 

semelhantes foram encontrados para a cor da pele auto-referida (dados não 

mostrados). Análises não mostradas, realizadas com agrupamento das mulheres 

pardas no grupo das brancas, reforçam o maior risco das pretas. O nível econômico 

perdeu a significância após o ajuste e a variável escolaridade manteve-se associada. 

As mulheres com escolaridade de 12 anos ou mais apresentaram maior razão de 

chances de ter diagnóstico de DMG. Para as que tinham história familiar de DM, o OR 

de ter DMG modificou-se pouco após os ajustes, mantendo-se quase duas vezes 

maior em relação às que não tinham. 
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Entre as variáveis do segundo nível, manteve-se a tendência de maior OR para 

ter DMG para aquelas com sobrepeso e obesidade, em relação às com IMC<25, 

embora com valores mais baixos. As mulheres obesas apresentaram um OR de ter 

DMG duas vezes e meia maior em relação às com menor IMC. O tabagismo, tanto no 

primeiro quanto no segundo trimestre da gestação, mostrou efeito protetor. Entre as 

fumantes, a probabilidade de ter DMG foi de 57% a 60% menor do que entre as não 

fumantes. 

Realizar exercício físico antes da gestação e durante o primeiro trimestre da 

gestação, que na análise bruta tinha se mostrado associado à ocorrência de DMG, 

perdeu a significância com a inclusão no modelo das variáveis do primeiro e segundo 

níveis. O ajuste para o IMC fez com que o exercício físico perdesse a significância 

estatística em todos os modelos. A altura, que se mostrou associada na análise bruta, 

tanto categorizada em quartís, como dicotômica (50% mais baixas), perdeu a 

significância na análise ajustada, embora o OR de ter DMG entre as 50% mais baixas 

tenha sido 40% maior em relação às mais altas, em todos os modelos (p= 0,08) (dados 

não mostrados). OR maiores foram encontrados quando as análises foram feitas com 

a variável dividida em quartís de altura, ou seja, mulheres com altura entre 154,4-158,5 

e 122,0-154,3 apresentaram OR de 1,94 (IC95% 1,07-3,75) e 1,78 (IC95% 0,90-3,45), 

respectivamente (p=0,06). Ter maior paridade não se mostrou associado com DMG na 

análise ajustada. 

 

DISCUSSÃO 

Dentre as limitações deste estudo encontra-se o fato de o diagnóstico de DMG 

ser auto-referido. Entretanto, o Ministério da Saúde recomenda a realização de 

rastreamento universal para DMG na 20ª semana de gestação e 98,1% das gestantes 

estudadas referiram ter realizado acompanhamento pré-natal 19. Além disso, os 

resultados encontrados no sub-estudo mostraram existir alta correlação e muito boa 

concordância entre DMG auto-referido e os resultados das glicemias registrados na 

carteira da gestante 14. Entre os aspectos positivos deste estudo, destacam-se o fato 

de terem sido investigadas todas as gestantes que tiveram parto hospitalar no 

município, no período de um ano, e o pequeno número de recusas. 

Em resumo, este estudo mostrou que o risco estimado de DMG está associado 

a ter cor outra que não a branca e ter história familiar de DM. Efeito direto sobre o risco 

estimado de DMG foi observado com a idade, escolaridade e IMC pré-gestacional 
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maternos, enquanto que a altura materna associou-se inversamente com DMG. O 

tabagismo materno nos seis primeiros meses da gestação apresentou efeito protetor 

contra o DMG. 

Estudos realizados do mundo inteiro, analisando as mais variadas etnias 5, 7, 8, 12, 

20 encontraram a maior idade como forte preditor de DMG. Muitos consensos utilizam 

25 anos como ponto de corte para o rastreamento. Mas, é interessante observar que, 

no atual estudo, uma análise complementar, categorizando a idade em < 20, 20-24, 

25-29 e 30 anos ou mais, mostrou que, para as mulheres com idades entre 20-24 

anos, o OR para DMG foi quase três vezes maior do que o das adolescentes (dados 

não mostrados). Outros estudos também mostraram maior risco para pessoas com 

menos de 25 anos 21 e até mesmo para adolescentes 22. Embora as gestantes sejam 

pessoas relativamente jovens e, sendo o DMG uma situação fisiológica de resistência 

insulínica, este pode ser o momento mais precoce na vida da mulher para testar sua 

capacidade de responder a este estresse fisiológico e detectar aquelas em maior risco 

de desenvolver DM no futuro. Convém salientar que não se deve descartar a hipótese 

da presença de DMG tomando como base somente a baixa idade, especialmente se 

esta estiver associada com obesidade 22. As tendências de aumento da prevalência de 

obesidade entre os mais jovens podem estar modificando quadro.  

Nos estudos realizados em países desenvolvidos e que recebem muitos 

imigrantes, a maior prevalência de DMG tem sido verificada em determinadas grupos 

raciais/étnicos. Estudos realizados na Europa e EUA mostram que todos os grupos 

raciais que não os de origem anglo-saxão apresentam maior risco, ou seja, os brancos 

hispânicos, orientais, paquistaneses, indianos, ameríndios, negros e aborígenes. Na 

maioria das vezes, estas altas prevalências não são encontradas quando as gestantes 

são estudadas em seus países de origem 21, 23, 24. Sabe-se, no entanto, que, 

paralelamente à industrialização, a prevalência de DMG vem aumentando na maioria 

dos povos. O motivo pelo qual, determinados grupos raciais/étnicos apresentam maior 

risco de DMG quando emigram ou quando entram em contato com estilos de vida e 

hábitos dos países industrializados ainda permanece sob estudo. Questões genéticas, 

maior estresse, inserção em classes econômicas mais baixas, baixo peso ao nascer e 

menor estatura estão na pauta dessa discussão. Recente artigo levantou a hipótese de 

que alguns desses povos muito recentemente modificaram seus hábitos, assumindo 

estilo de vida de países industrializados, ou seja, com maior aporte de alimentos e 

menor atividade física, enquanto que, há poucas gerações, viviam da caça e da 
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agricultura. Portanto, poderiam não ter sofrido ainda adaptações genéticas que os 

permitissem uma mudança alimentar e uma diminuição na atividade física sem 

prejuízo no seu metabolismo (o que demoraria cerca de 300-400 anos) 25. 

O Brasil é um país de grande imigração européia e, ao mesmo tempo, é um dos 

países com maior população negra fora da África. Segundo o estudo de Pena 26, a 

maioria das linhagens paternas da população branca do país veio da Europa (mais de 

90%). Todavia, 60% das linhagens maternas são de origem ameríndia ou africana. A 

união do branco com negras e índias é uma marca da formação étnica do Brasil. O 

EBDG não encontrou associação entre DMG e raça/cor/etnia, talvez pela grande 

miscigenação existente entre as raças no país 4, 26. As razões pelas quais o atual 

estudo encontrou associação entre ter outra cor que não a branca e DMG merece 

maior investigação. A formação étnica da região ou outras questões, como as acima 

citadas, poderiam ser as responsáveis por este achado. Os dados existentes não nos 

permitem qualquer inferência. Confundimento residual por fatores não investigados e 

não controlados pelas análises realizadas também poderiam explicar as associações. 

Outros estudos devem ser conduzidos para melhor elucidação destes dados. 

A associação com maior escolaridade encontrada na análise bruta se manteve 

após os ajustes para as variáveis do mesmo nível (idade, cor e história familiar de 

DM). A associação entre escolaridade e DMG foi estudada por outros autores, tendo 

alguns encontrado associação negativa 27 e outros, não associação 23, 28. Os 

resultados encontrados na análise podem demonstrar um maior conhecimento do 

diagnóstico de DMG por parte das mulheres com maior escolaridade ou mesmo uma 

maior investigação da doença pelos médicos que atenderam estas mulheres. Por outro 

lado, embora o teste de Mantel-Haenzel para interação entre escolaridade e obesidade 

não tenha sido estatisticamente significativo, análises estratificadas mostraram que a 

associação entre DMG e escolaridade maior de 12 anos foi estatisticamente 

significativa somente para as mulheres que apresentavam ICM > 30 kg/m2.  

O nível econômico não se mostrou associado com DMG após ajustes. 

Associação entre nível econômico e DM2 tem sido descrita 29, 30, mas o mesmo não foi 

confirmado em estudos para DMG 28. A associação observada entre DMG e história 

familiar de DM é concordante com os achados da literatura, fazendo parte dos fatores 

de risco enumerados por diversos consensos 2, 3, 5, 6, 11, 31. 

Assim como a história familiar de DM e a idade, o maior IMC também é 

considerado fator de risco clássico, sendo citado em todos os consensos. Este estudo 
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encontrou que o ajuste para a história familiar de DM, cor e escolaridade, assim como 

para as variáveis do mesmo nível (altura e tabagismo) diminuíram o risco estimado de 

ter DMG entre as mulheres com sobrepeso (OR= 1,75; IC95% 1,04-2,94) ou 

obesidade (OR= 2,56; IC95% 1,44-4,54), embora ainda se mantendo altamente 

significativo.  

Vários estudos encontraram associação entre baixa estatura e maior risco de 

DMG 32-34. Mas, diferentemente do baixo peso ao nascer, o Fifth Workshop-conference 

sobre DMG, não incluiu a baixa estatura como fator de risco para DMG. Uma revisão 

sistemática da literatura conduzida pelos autores do atual estudo mostrou que, embora 

a maioria dos estudos publicados relate associação entre quartís mais baixos de altura 

e DMG, não se pode descartar a presença de viés de publicação (dados não 

publicados). Na tentativa de identificar a variável que confundia positivamente o efeito 

da altura sobre o DMG, procedeu-se uma análise exploratória. Nessa análise, foi a 

inclusão da variável história familiar de DM que fez desaparecer o efeito da baixa 

estatura sobre o DMG. 

A associação negativa encontrada entre tabagismo e DMG permaneceu em 

todos os modelos analisados, mesmo após ajustes para idade, cor, escolaridade, 

história familiar de DM, IMC e altura. A associação de DMG e tabagismo tem sido 

explorada em alguns estudos e apresenta resultados contraditórios. Alguns autores 36-

38 encontraram associação entre tabagismo e aumento da resistência insulínica, 

alteração da homeostase a glicose, hiperinsulinemia e DM2. Outros autores 39-41 não 

detectaram associação. A associação entre tabagismo e DMG tem sido menos 

estudada. Associação positiva foi encontrada em alguns estudos, que mostraram 

maior risco de DMG para as mulheres que relataram fumar, tanto antes 42, quanto 

durante a gestação 23, 43. Outros estudos não encontraram associação 21, 44, 45. Nos 

estudos localizados, alguns não fizeram quaisquer ajustes para importantes variáveis 

confundidoras, como IMC 21, 45. Estudo de England encontrou maior risco de DMG para 

as mulheres que fumaram no período de 13-21 semanas de gestação, mas não para 

as que fumaram somente até o primeiro trimestre 43. Já Solomon, no estudo das 

enfermeiras, encontrou maior risco de DMG para as que relataram fumar antes da 

gestação 42. Por outro lado, outros grandes estudos de coorte não encontraram 

associação entre fumo e DMG 21, 45, 46. Proteção para DMG associado ao tabagismo 

(OR=0,69; IC95%=0,50-0,96) foi encontrado por Wendland na análise de uma grande 

coorte prospectiva brasileira. A análise estratificada por paridade naquele estudo 
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mostrou que a prevalência de DMG era inversamente associada com tabagismo na 

gravidez em mulheres nulíparas, independente da adiposidade 47. Ainda, proteção 

para fatores inflamatórios precursores de DM2 associado ao tabagismo foi encontrada 

no estudo de Duncan 48.  

Os resultados conflitantes na literatura podem advir dos diferentes métodos 

diagnósticos, tanto de DMG, como de tabagismo gravidez. A falta de ajuste para 

importantes variáveis confundidoras como obesidade, dieta e exercício, ou mesmo 

erros de classificação de tabagismo na gestação, por informação errônea dessa 

condição pela gestante, também podem justificar a falta de concordância nos 

resultados. O conhecimento de que o fumo é deletério para a saúde é de domínio 

público e isto poderia ocasionar viés de informação por parte da gestante (omissão da 

condição de fumante) e, conseqüentemente, maior probabilidade de não efeito. Além 

disto, se o tabagismo protege contra o DMG, os poucos estudos encontrados na 

literatura podem ser secundários a viés de publicação, devido ao fato de esta 

associação ter pouca utilidade para a saúde pública.  

 

CONCLUSÃO 

A definição das estratégias mais adequadas de rastreamento e diagnóstico de 

DMG e a análise de custo-efetividade do rastreamento universal (mesmo das mulheres 

de baixo risco) ainda permanecem na pauta da discussão mundial. A identificação de 

novos fatores de risco para o desenvolvimento de DMG é importante para o 

planejamento de futuras estratégias de prevenção. Além da tríade clássica (maior 

idade, maior IMC e história familiar de DM), o atual estudo mostrou que ter etnia não 

branca deve ser considerado como fator de indicação de rastreamento para DMG. A 

altura e a escolaridade da gestante como fatores de risco para DMG merecem maiores 

estudos. Assim, além da idade superior a 25 anos, deposição central excessiva de 

gordura, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual e história familiar de 

DM, a cor não branca deveria ser incluída entre os fatores de risco para DMG.  
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Figura 1 - Modelo hierarquizado dos fatores de risco associados ao diabetes mellitus 
gestacional 
Níveis Fatores de risco 

1º Demográficas 

(idade, cor da pele, 
situação conjugal) 

Socioeconômicas 

(nível econômico IEN, 
escolaridade) 

Familiares 

(história familiar de DM) 

2º Reprodutiva 

(paridade) 

Biológicas 

(altura, IMC) 

Comportamentais 

(tabagismo, exercício 
físico) 
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Tabela 1 - Prevalência de diabete mellitus gestacional (DMG), Odds Ratios (OR) 
brutos e intervalos de confiança de 95% (IC95%) conforme variáveis demográficas e 
socioeconômicas. Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2004. 
Variável         N Prevalência de 

DMG (%) 
OR (IC95%) Valor p  

Idade (anos 
completos) 
<20 
20-29 
30-34 
≥35 

 
4241 
806 
2107 
756 
572 

 
 

0,74 
2,80 
4,63 
4,37 

 
 
1,00 
3,84 (1,65-8,93) 
6,47 (2,71-15,47) 
6,09 (2,48-14,95) 

 
<0,001a 

 
Cor da pele 
observada 
Branca 
Não branca  

 
 

4243 
3091 
1152 

 
 
 

2,72 
3,56 

 
 
 
1,00 
1,32 (0,90-1,93) 

 
 
0,2 

 
Cor da pele 
referida 
Branca 
Preta 
Parda 

 
 

4191 
2623 
698 
870 

 
 
 

2,71 
4,58 
2,30 

 
 
 
1,00 
1,73 (1,13-2,64) 
0,85 (0,51-1,40) 

 
 
0,02b 

 
Situação 
conjugal 
Sem companheiro 
Com companheiro 

 
 

4243 
702 
3541 

 
 
 

1,85 
3,16 

 
 
 
1,00 
1,73 (0,97-3,09) 

 
0,09b 

 
Escolaridade 
(anos completos) 
0-4 
5-8 
9-11 
12 ou mais 

 
 

4201 
660 

1737 
1385 
419 

 
 
 

2,73 
2,48 
2,82 
5,73 

 
 
 
1,00 
0,91 (0,52-1,58) 
1,03 (0,59-1,82) 
2,17.(1,16-4,04) 

 
 
0,02a 

Nível econômico 
IEN 
(quintis) 
20-258  
259-345 
345.6-433 
433.4-593 
593.1-1086 

 
 

4243 
1035 
862 
921 
668 

          757 

 
 
 

2,03 
2,32 
2,82 
3,44 

           4,62 

 
 
 
1,00 
1.14 (0,62-2,13) 
1,40 (0,78-2,51) 
1.72 (0,94-3,13) 
2,34 (1,35-4,05) 

 
 
0,001a 

ateste de tendência linear; bteste de heterogeneidade 
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Tabela 2- Prevalência de diabete mellitus gestacional (DMG), Odds Ratios (OR) brutos e intervalos de 
confiança de 95% (IC95%) conforme variáveis biológicas, reprodutivas e comportamentais maternas. Coorte de 
Nascimentos de Pelotas de 2004.  
Variável N Prevalência de  

DMG (%) 
OR (IC95%) Valor p 

História familiar de DM 
Não 
Sim 

3897 
2655 
1224 

 
2,37 
4,25 

 
1,00 
1,83 (1,26-2,65) 

0,002a 

 
IMC 
<25 
25,0-29,9 
30,0-máx 

 
3079 
1687 
  935 
  457 

 
 
1,84 
3,74 
6,56 

 
 
1,00 
2,08 (1,27-3,39) 
3,75 (2,25-6,27) 

 
<0,001b 

 
Altura quartís (cm) 
122,0-154,3 
154,4-158,5 
158,6-162,9 
163,0-183,1 

 
3942 
  993 
1009 
  940 
1000 

 
 
3,83 
3,87 
2,77 
2,20 

 
 
1,00 
1,01 (0,64-1,59) 
0,71 (0,43-1,19) 
0,57 (0,33-0,96) 

 
0,02b 

 
Altura (mediana) 
122,0-158,5 (50% mais baixos) 
158,6-183,1- 

 
3942 
2002 
1940 

 
 
3,85 
2,47 

 
 
1,58 (1,09-2,27) 
1,00 

 
0,01a 

 
Paridade  
1 
2-3 
4 ou mais 

 
4243 
1866 
1784 
  593 

 
 
2,30 
3,64 
2,87 

 
 
1,00 
1,60 (1,08-2,37) 
1,25 (0,71-2,21) 

 
0,1b 

 
Tabagismo 6 meses antes 
Não 
Sim  

 
4243 
2848 
1395 

 
 
3,31 
2,27 

 
 
1,00 
0,67 (0,44-1,00) 

 
0,05a 

 
Tabagismo 1º trimestre 
Não 
Sim 

 
4243 
3126 
1117 

 
 
3,45 
1,52 

 
 
1,00 
0,43 (0,26-0,72) 

 
0,001a 

 
Tabagismo 2º trimestre 
Não 
Sim 

 
4243 
3268 
  975 

 
 
3,43 
1,33 

 
 
1,00 
0,38 (0,21-0,72) 

 
0,001a 

 
Exercício 3 meses antes 
Não 
Sim 
 

 
4243 
3596 
  647 

 
 
2,59 
4,95 

 
 
1,00 
1,90 (1,30-2,96) 

 
0,001a 

Exercício 1º trimestre 
Não 
Sim 

4243 
3795 
  448 

 
2,71 
4,91 

 
1,00 
1,85 (1,0-2,96) 

0,01a 

 
Exercício 2º trimestre 
Não 
Sim 

 
4243 
3875 
  368 

 
 
2,84 
4,08 

 
 
1,00 
1,45 (0,84-2,52) 

 
0,2a 

DM – diabetes mellitus; a teste de heterogeneidade; b teste de tendência linear 
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Tabela 3- Odds Ratios ajustados para diabetes mellitus gestacional (DMG) conforme variáveis 
demográficas, socioeconômicas, biológicas, nutricionais e comportamentais maternas. Coorte de 
Nascimentos de Pelotas de 2004. 

Variável  OR a (IC95%b) Valor p 
Primeiro nível 
Idade (anos completos) c 

 
 
<20 
20-29 
30-34 
> 35 

 
 
1,00 
3,57 (1,41-9,03) 
6,05 (2,31-15,83) 
6,02 (2,20-15,69) 

 
<0,001d 

Cor da mãe (observada) c  
Branca 
Não branca 

 
1,00 
1,52 (1,01-2,31) 

0,048 e 

Escolaridade (anos 
completos) c 

 
0-4 
5-8 
9-11 
12 ou mais 

 
1,00 
0,93 (0,51-1,68) 
1,13 (0,63-2,05) 
2,18 (1,13-4,20) 

0,02 d  

História Familiar de DM c  
 
Não 
Sim 

 
 
1,00 
1,89 (1,29-2,76) 

 
0,001 e 
 
 

Segundo nível 
ÍMC (kg/m 2) f 

 
< 24,9 
25,0-29,9 
>30,0 

 
1,00 
1,75 (1,04-2,93) 
2,56 (1,44-4,54) 

0,009 d  

Altura (cm) f  
163,0-183,1 
158,6-162,9 
154,4-158,5 
122,0-154,3 

 
1,00 
1,40 (0,76-2,78) 
1,94 (1,07-3,75) 
1,78 (0,90-3,45) 

0,06d  

Tabagismo 1º trimestre  f  
Não 
Sim 

 
1,00 
0,40 (0,20-0,79) 

0,009e 

 
Tabagismo 2º trimestre  f 

 
Não 
Sim 

 
1,00 
0,43 (0,21-0,87) 

0,02 e  

 a OR– Odds ratio; b IC – intervalo de confiança c análise realizada ajustando uma para as outras 
do mesmo nível; d  teste de tendência linear  e teste de heterogeneidade f análise realizada 
ajustando uma para as outras no mesmo nível e nível superior. 
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RESUMO 

Objetivo  - Descrever a antropometria, do nascimento aos dois anos, entre os filhos 

de mulheres com e sem diabetes mellitus gestacional (DMG), na Coorte de 

Nascimentos de Pelotas, 2004. 

Metodologia - Mães que tiveram filhos em 2004, nas cinco maternidades da cidade 

de Pelotas, foram entrevistadas no pós-parto, por entrevistadoras treinadas, com 

questionários pré-codificados e testados. O diagnóstico de DMG foi auto-referido pela 

mãe. Foram coletadas medidas de peso, comprimento e circunferência abdominal e 

calculados escores z de peso/idade, comprimento/idade e peso/comprimento, ao 

nascer e aos três, doze e 24 meses de idade.  

Resultados – Foram estudadas 4239 crianças. Os recém-nascidos (RN) de mulheres 

com DMG apresentaram menor idade gestacional (IG) (p= 0,004), maior peso (p= 

0,002) e maior circunferência abdominal ao nascer (p<0,001). A prevalência de RN 

grandes para a IG (GIG) foi três vezes maior entre mães com do que sem DMG 

(18,4% contra 6,8%). A média de escore z peso/idade (-0,07 contra -0,37; p=0,01) e 

peso/comprimento (0,85 e 0,47; p<0,001) também foi maior entre filhos de mães com 

DMG. Nos primeiros três meses, houve uma queda abrupta do crescimento entre os 

filhos de mães com DMG, os quais se mantiveram menores do que os filhos de mães 

sem DMG até os dois anos de idade. Os GIG de mães com DMG foram maiores que 

os GIG de mães sem DMG ao nascer e, após o terceiro mês, apresentaram 

crescimento semelhante aos não GIG de mães com ou sem DMG (ajustado para 

nível econômico, idade e IMC materno, hospitalizações e amamentação da criança). 

Conclusão – O crescimento de filhos de mães com DMG é diferente do de mães sem 

DMG, podendo ser fator causal ou marcador de risco para obesidade, intolerância à 

glicose e diabetes mellitus no futuro. 
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ABSTRACT 

Objetive – To describe the anthropometry, from birth to two years old, among 

offspring of women with and without gestational diabetes mellitus (GDM), in the 

Pelotas Birth Cohort, 2004. 

Methodology - Mothers that delivered their babies in 2004, in any of the five hospitals 

wards in the Pelotas city, were interviewed at post-partum, by trained interviewers, 

using tested, pre-coded questionnaires. The GDM diagnosis was self-reported. 

Weight, height and abdominal circumference were collected and weight/age, 

height/age and weight/height z scores, from delivery to 3th, 12th and 24th month of life 

were calculated.  

Results – 4239 children were studied. Offspring from GDM mothers (OGDM) had 

lower gestational age (p= 0,004), higher weight (p= 0,002), and higher abdominal 

circumference at birth (p<0,001). The prevalence of large for gestational age (LGA) 

was threefold higher in the OGDM (18,4% vs 6,8%). Mean weight/age z scores (-0,07 

vs -0,37; p=0,01) and weight/height (0,85 vs 0,47; p<0,001) z scores were also higher 

among OGDM. During the first 3 months, there was an abrupt catch down among the 

OGDM that remained smaller than non-DMG offspring until their 24th month of life. 

Large for gestational age (LGA) OGDM were greater than LGA offspring from non-

DMG at birth and, at third month they caught down and showed similar growth as 

those born with an appropriate weight for gestational age (after adjustment for 

economic level, age and maternal BMI, child hospitalization and breastfeeding). 

Conclusions - OGDM show different growth pattern when compared to offspring from 

non-GDM mothers, what may be part of a causal pathway or a risk marker for obesity, 

impaired glucose tolerance and diabetes mellitus in the future.  

 

 

 



 

 

163 

INTRODUÇÃO 

O crescimento fetal é dependente do suprimento nutricional da mãe. Distúrbios 

no metabolismo ou inapropriada nutrição materna vão oferecer ao feto um ambiente 

desfavorável ao crescimento. A desnutrição ou hiperglicemia maternas vão resultar 

em adaptações estruturais e funcionais, que afetam o crescimento, e podem alterar a 

programação dos tecidos e órgãos fetais 1. As conseqüências destas alterações 

podem persistir no período pós-natal. 

A gravidez complicada por Diabetes Mellitus (DM) pode trazer prejuízos tanto 

para a gestante quanto para o feto. Se uma gestante apresenta hiperglicemia, o 

excesso de glicose passa através da placenta para o feto. A insulina, hormônio 

responsável pelo transporte de glicose para dentro da célula, no entanto, não é 

transportado pela placenta. Em 1980, Freinkel levantou a hipótese de que o excesso 

de nutrientes poderia ser teratogênico, argumentando que, para um feto em 

desenvolvimento, uma concentração elevada de calorias poderia causar mudanças 

permanentes no sistema endócrino ou no metabolismo neuroendócrino, através de 

modificações na expressão fenotípica de alguns genes. Além desse mecanismo, a 

exposição a elevadas concentrações de glicose, amino-ácidos, lipídios, cetonas e 

outros nutrientes, poderia ter efeito direto no feto, aumentando a secreção de insulina 

e, possivelmente, levando ao posterior desenvolvimento de resistência à insulina 1.  

Nos últimos anos, vários estudos epidemiológicos têm mostrado associação 

entre nascer de uma mulher que apresentou diabetes mellitus gestacional (DMG) e 

maior prevalência de obesidade 2-6, intolerância à glicose 3, 6 e DM2 7, tanto na 

infância 2, 6, 8, 9, e adolescência 2-5, como na idade adulta 7. A maioria dos estudos 

mostra que, entre filhos de mães com DMG, ao redor dos dois anos de idade, inicia-

se um lento processo de aumento de peso, que se acelera após os cinco anos, 

culminando com a ocorrência de obesidade, intolerância à glicose e DM2 na infância 

e adolescência. Não há na literatura estudos que tenham comparado o padrão de 

crescimento de filhos de mães com e sem DMG nos primeiros dois anos de vida.  

O objetivo deste estudo foi descrever a antropometria, do nascimento aos dois 

anos de idade, entre os filhos de mulheres com e sem DMG, na Coorte de 

Nascimentos de Pelotas, 2004. 
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METODOLOGIA  

Durante o ano de 2004, um estudo de coorte de nascimentos foi iniciado na 

cidade de Pelotas, no sul do Brasil 10.  Resumidamente, todas as mães que tiveram 

filhos nas cinco maternidades da cidade foram entrevistadas. As entrevistas foram 

feitas logo após o nascimento (estudo perinatal), por nutricionistas treinadas para este 

fim, utilizando questionários pré-codificados e previamente testados. Foram feitos 

acompanhamentos domiciliares aos três, doze e 24 meses. Os questionários incluíam 

questões demográficas, socioeconômicas, biológicas e comportamentais maternas, 

além de características da gravidez e do parto. As visitas de acompanhamento foram 

realizadas de forma que as crianças fossem vistas num período de no máximo sete 

dias antes ou depois da data de cada aniversário.  

Foram identificadas 4243 gestantes com partos únicos e seus recém-nascidos 

(RN), tendo havido 0,5% de recusas ao estudo no perinatal. A prevalência de DMG 

auto-referida foi de 2,95% (IC95% 2,53-3,64) 11. As características das mães da 

coorte podem ser vistas em outra publicação 12.  

 

Variáveis da criança 

As medidas de peso e comprimento foram coletadas no perinatal e aos três, 

doze e 24 meses. O peso ao nascimento, durante a visita perinatal, foi extraído do 

livro de enfermagem. O peso ao nascimento foi obtido, em todos os hospitais, através 

de balança eletrônica pediátrica com precisão de 10 g. Foram também mensurados 

os perímetos cefálico, torácico e abdominal (fita métrica inelástica com precisão de 1 

mm). Aos três meses a criança teve seu peso medido em balança eletrônica com 

precisão de 10 g.  

Aos doze e 24 meses, as pesagens foram realizadas utilizando-se balança 

digital, com precisão de 100 g, aferida semanalmente com peso-padrão, colocada em 

um lugar firme e nivelado. As mães foram pesadas com a criança ao colo, sem 

sapatos, com o mínimo de roupas possível, e o peso do corpo distribuído sobre os 

dois pés colocados centralmente. O peso foi anotado em kg, com uma casa decimal. 

A criança no colo da mãe estava sem roupa. Se a mãe não permitisse, anotava-se o 

tipo de roupa que a criança vestia e, posteriormente, descontava-se. Após, pesou-se 

a mãe sozinha. O peso da criança foi calculado através da diferença entre o peso da 

mãe com a criança e o peso da mãe sozinha. 

As medidas de comprimento foram coletadas em centímetros (cm), em 
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decúbito, e realizadas através de infantômetros portáteis, com precisão de 1 mm, no 

perinatal e aos três, doze e 24 meses.  

A idade gestacional (IG) foi calculada no período perinatal, seguindo o 

algoritmo proposto pelo National Center for Health Statistcs, com a idade estimada 

baseada na data da última menstruação (DUM) e no método de Dubowitz 13. A DUM 

foi utilizada somente quando essa era consistente com o peso ao nascimento, 

comprimento e circunferência da cabeça, de acordo com as curvas normais para 

esses parâmetros, a cada semana da idade gestacional 14. No caso da DUM não ser 

disponível ou inconsistente, foi adotada a estimativa da maturidade com base no 

método de Dubowitz, o qual foi aplicado em todos os RN. 

Os indicadores antropométricos calculados foram escores z de peso/idade, 

comprimento/idade e peso/comprimento, utilizando-se as curvas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como referência, através do software WHO Anthro 20051. A 

adequação do peso para a idade gestacional ao nascer foi avaliada através das 

curvas de Williams 15. A circunferência abdominal, obtida no estudo perinatal, foi 

medida no nível de maior extensão, ao final de uma expiração normal, através do uso 

de fita métrica inelástica, com 1 mm de precisão.  

A amamentação foi detalhadamente coletada em todos os acompanhamentos 

e, posteriormente, categorizada em exclusiva, predominante, parcial e desmamada. 

As hospitalizações ocorridas no período foram registradas. 

 

Variáveis maternas 

O diagnóstico de DMG foi auto-referido pela mãe, durante a entrevista do 

acompanhamento perinatal, conforme resposta às seguintes perguntas – “A Sra. teve 

diabetes ou açúcar no sangue durante a gravidez?” - Se sim: “Já tinha diabetes antes 

da gravidez?”.  Foram consideradas com DMG as mães que responderem 

afirmativamente à primeira e negativamente à segunda pergunta. O nível econômico 

foi definido segundo o Índice Econômico Nacional (IEN). Como a informação para a 

construção da variável de nível econômico estava disponível para apenas 3265 mães, 

os dados foram completados para todos os participantes através de imputação10. As 

mulheres foram divididas em quintis, em que cada grupo de 20% representava 

progressivamente o menor até o maior IEN.  

                                                                    
1
 (http://who.int/childgrowth/software/en/ 
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O peso pré-gestacional materno foi extraído da carteira pré-natal. A altura 

materna foi aferida no domicílio, por ocasião do acompanhamento de três meses de 

idade dos bebês, através de um estadiômetro de alumínio, com precisão de 1 mm, 

utilizando a técnica descrita por Lohman et al 16. O IMC pré-gestacional foi calculado 

através da divisão do peso pré-gestacional em kg pela altura em m2 e categorizado 

em <25,0; 25,0-29,9 e ≥30,0. A história familiar materna de DM, em familiares de 

primeiro grau (pais, filhos e irmãos), foi obtida através do relato da mãe.  

 

Análises 

Testes t foram utilizados para avaliar a associação entre DMG materno e os 

desfechos antropométricos. Valores p <0,05 bi-caudais foram considerados 

estatisticamente significativos. Análises ajustadas foram realizadas através da 

regressão linear, utilizando um modelo conceitual hierarquizado, previamente 

estabelecido. Foram mantidas no modelo para controle de fatores de confusão as 

variáveis com nível de significância ≤0,20. 

Para cada desfecho, as análises foram realizadas separadamente por sexo. No 

primeiro nível da análise hierarquizada foram incluídas as variáveis IG, diabetes 

mellitus gestacional, idade, nível econômico, IMC e história familiar materna de DM. 

No segundo nível, ajustou-se para as variáveis mediadoras amamentação e 

hospitalizações. 

Para explorar se havia diferença no crescimento entre os filhos de mães com 

DMG que nasceram grandes para a idade gestacional (GIG), foi criada uma variável 

com quatro categorias: GIG filho de mãe com DMG; GIG filho de mãe sem DMG; não-

GIG filho de mãe com DMG; e não-GIG filho de mãe sem DMG. 

Todas as análises foram realizadas usando o pacote estatístico Stata 17. O 

protocolo do estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Pelotas e dos respectivos hospitais de nascimento das crianças. 

Consentimento informado e escrito foi obtido para todas as mães que concordaram 

em participar do estudo.  

Para o cálculo de poder para detectar diferenças entre as médias de escores z 

entre filhos de mães com e sem DMG, levaram-se em conta os seguintes parâmetros: 

número de RN da coorte (4519); número de RN de mães com DMG (140); desvio 

padrão do escore z (1,0); nível de confiança (95% bicaudal); e poder de 80%. O 
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resultado deste cálculo mostrou que o estudo seria capaz de detectar diferenças em 

escores z maiores ou iguais a 0,42. 

 

RESULTADOS 

A população de crianças estudadas, que tinham informação para condição de 

DMG da mãe, foi de 4239. Destes, 51,9% eram meninos. A média de peso ao nascer 

foi de 3130g (dp 596g) e a idade gestacional média, de 38,4 semanas (dp 2,7 

semanas). Ao todo, 300 crianças (7%) foram categorizados como GIG.  

A Tabela 1 mostra a distribuição da amostra de acordo com a condição de 

DMG. As 125 mulheres com DMG apresentaram em média maior IMC pré-

gestacional, maior idade e maior freqüência de história familiar de DM, 

comparativamente às que não apresentaram DMG na gestação. Os dois grupos 

foram semelhantes quanto às médias de anos de escolaridade e nível econômico. 

Com relação ao RN, não houve diferença na distribuição de sexos entre os 

nascidos de mães com e sem DMG. Para os dois grupos, nasceram mais meninos do 

que meninas. A idade gestacional (IG) ao nascer foi em média quase uma semana 

menor para os RN de mulheres que apresentaram DMG (p= 0,004). Os RN de 

mulheres com DMG eram mais pesados ao nascimento (p= 0,002), mas não 

apresentaram diferença no comprimento (p= 0,1). A circunferência abdominal média 

dos RN de mulheres com DMG foi 1 cm maior do que a dos RN de mães sem DMG 

(p<0,001). A prevalência de GIG foi três vezes maior entre RN de mulheres com DMG 

(18,4% contra 6,8%) (Tabela1).  

A Tabela 2 descreve escores z de peso/idade, comprimento/idade e 

peso/comprimento. A análise de todos os RN mostrou que a média de escore z de 

peso/idade ao nascer dos filhos de mulheres com DMG foram maiores do que a dos 

filhos de mulheres sem DMG (-0,07 contra -0,37; p=0,01). Nos primeiros três meses, 

houve uma desaceleração do crescimento entre os filhos de mãe com DMG. Aos três 

meses a média de escore z de peso/idade dos filhos de mães com DMG foi -0,57 e 

entre as crianças de mães sem DMG, -0,53 (p=0,7). A partir dos três meses de idade, 

os dois grupos apresentaram crescimento semelhante. Com relação ao 

comprimento/idade, os filhos de mulheres com DMG apresentaram maior escore z ao 

nascer, em relação aos filhos das sem DMG, sem significância estatística. Quanto ao 

escore z de peso/comprimento, os valores ao nascer foram de 0,85 e 0,47, 

respectivamente, entre os filhos de mães com e sem DMG (p<0,001). Dos três meses 
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inclusive em diante, os escores z de peso/comprimento foram semelhantes para os 

dois grupos.  

Não houve diferença estatística quanto aos escores z peso/idade e 

comprimento/idade nas análises estratificadas por sexo (Tabela 2). Do nascimento 

aos 24 meses de idade, os escores z de peso/idade e comprimento/idade das 

meninas filhas de mães com DMG foram maiores do que os das filhas de mães sem 

DMG. Entre os meninos, dos três aos 24 meses, observou-se o contrário. Apenas ao 

nascer os meninos de mães com DMG tiveram escores z de peso/idade e 

comprimento/idade maiores do que os de seus controles. Meninos e meninas de 

mães com DMG tiveram escores de peso/comprimento ao nascer maiores do que os 

filhos de mães sem DMG (respectivamente 0,84 e 0,45, p=0,005, para os meninos; e 

0,87 e 0,48, p=0,006, para as meninas) (Tabela 2). 

A Tabela 3 e Figura 1 mostram o crescimento para todas as crianças, 

estratificado por sexo, do nascimento aos 24 meses, após ajustes. O modelo de 

análise para todos os desfechos antropométricos incluiu inicialmente as variáveis: IG, 

idade materna, IMC pré-gestacional, escolaridade, IEN, história familiar de DM, 

amamentação e hospitalizações da criança. Os escores z de peso/idade, 

comprimento/idade e peso/comprimento mostram que os ajustes somente para idade 

gestacional (linhas pontilhadas na Figura) ou para essa e demais fatores de confusão 

(linhas contínuas). As crianças filhas de mães com DMG apresentaram escores 

menores do que as de mães sem DMG, em todos os indicadores, a partir dos três 

meses de idade. A única exceção foram as meninas de mães com DMG que, como 

na análise bruta, apresentaram escores de comprimento/idade maiores. Todas as 

diferenças em peso/idade ao nascer foram estatíticamente significativas. Para o 

indicador comprimento/idade ao nascer a diferença foi estatísticamente significativa, 

somente para as meninas ou quando meninos em meninas foram analisadas 

conjuntamente. Quanto ao peso/comprimento ao nascer a diferença foi 

estatísticamente significativa somente entre os meninos ou quando ambos os grupos 

foram analisados conjuntamente.  

Os resultados das análises do crescimento de crianças GIG ao nascer são 

mostrados na Figura 2. As análises foram realizadas após ajustes para idade 

materna, IMC pré-gestacional, escolaridade, IEN, história familiar de DM, 

amamentação e hospitalizações da criança. Os GIG de mães com DMG, ao nascer, 

apresentaram escores z peso/idade maior do que os GIG de mães sem DMG 
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(respectivamente, 1,3 e 1,0; p=0,2). Ambos os grupos GIG apresentaram 

desaceleração do crescimento até o terceiro mês, sendo essa mais pronunciada no 

grupo GIG de mães com DMG. Diferentemente dos GIG de mães sem DMG, que 

permaneceram com escore z peso/idade acima do dos nascidos não GIG, até os 24 

meses, os GIG de mães com DMG, a partir dos doze meses, tiveram um crescimento 

paralelo e muito próximo ao das crianças não GIG. A diferença de escore z de 

peso/idade entre os GIG de mães com DMG e os de mães sem DMG que era de 

+0,30 ao nascer, favorável aos primeiros, passou para -0,21 aos três meses. Aos 

doze meses, a diferença era de -0,62 (p=0,02) e, aos 24 meses de - 0,49 (p=0,07), 

ambas favoráveis aos GIG de mães sem DMG.  

Com relação ao escore z de comprimento/idade, a diferença de escores z entre 

os GIG de mães com DMG e os de mães sem DMG foram 0,33 (p=0,3), -0,03 (p=0,9), 

-0,4 (p=0,2) e -0,13 (p=0,6), respectivamente, ao nascer, aos três, doze e 24 meses. 

As diferenças de escore z de peso/comprimento foram semelhantes às dos escores z 

de peso/idade, respectivamente, +0,26 (p=0,3), -0,30 (p=0,3), -0,65 (p=0,02) e -0,59 

(p=0,03), ao nascer, aos três, doze e 24 meses. 

 

DISCUSSÃO 

O diagnóstico de DMG empregado no atual estudo foi auto-referido pela mãe. 

Um estudo realizado para investigar a validade da informação auto-referida sobre o 

conhecimento de DMG pela mãe, no pós-parto imediato, na população de Pelotas, 

mostrou um kappa de 0,73 e acurácia de 97,9% (IC95% 96,8-98,7), com alta 

especificidade (99%; IC95% 98,1-99,6) e boa sensibilidade (72,9%; IC95% 55,9-

86,2), evidenciando que para esta população, a utilização da informação de DMG 

auto-referida é válida 18. 

A ausência de significância estatística na maioria das diferenças encontradas 

entre os grupos de crianças filhos de mães com e sem DMG provavelmente deveu-se 

à falta de poder, pela baixa prevalência de DMG. O cálculo de poder mostrou que o 

estudo somente seria capaz de detectar diferenças em escores z maiores ou iguais a 

0,42. 

 . 

Duas grandes coortes prospectivas avaliaram o crescimento dos filhos de 

mães com DMG: o estudo com os índios Pima e o Diabetes in Pregnancy Study at 

Northwestern in Chicago 2, 3, 7, 9, 19-22. Outros estudos foram realizados em populações 
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menores 6, 23, 24, com delineamento transversal 5, 6, 8 ou só com diabéticas 25. A 

maioria dos estudos relata que a macrossomia ao nascer, freqüentemente existente 

entre filhos de mulheres com DMG, desaparece no primeiro ano de vida 9, 25, 26 . 

Estudos prospectivos mostram que por volta dos cinco anos de idade, as crianças 

filhas de mães com DMG já são mais pesadas do que as de mães sem DMG 2, 3, 9, 21. 

Aos sete anos de idade, 50% dos filhos de mães com DMG da coorte de Chicago 25 e 

35% dos GIG de mães com DMG no estudo transversal de Vohr et al 6 tinham peso 

acima do percentil 90 da população controle. Aos oito anos, os filhos de mães com 

DMG da coorte de Chicago eram 30% mais pesados do que os de mães sem DMG 9.  

O padrão de crescimento de filhos de mães com DMG, entre o nascimento e 

os doze meses de idade, bem como dos doze aos 60 meses, foi pouco explorado nas 

publicações localizadas. O atual estudo mostrou que, não apenas a macrossomia 

(peso/idade) desaparece até os três meses de idade, mas que os filhos de mães com 

DMG se mantêm menores que os de mães sem DMG até os dois anos. Resultado 

semelhante foi encontrado na coorte dos Índios Pima 21, na qual, após ajuste para a 

IG, sexo, idade e comprimento, os filhos de mães com DMG apresentavam uma 

importante desaceleração no crescimento, do nascimento até os dezoito meses de 

idade 21. O atual estudo mostrou que esta desaceleração inicia precocemente (antes 

dos três meses de idade) e persiste até os 24 meses. 

Se o padrão de crescimento das crianças de Pelotas for semelhante ao das 

crianças descritas nas coortes anteriores, espera-se que, em algum momento, entre 

os dois e cinco anos de idade, deverá ocorrer uma aceleração do crescimento, com 

os filhos de mães com DMG tornando-se maiores do que os de mães sem DMG, 

como registrado por ocasião do nascimento. Futuros acompanhamentos da Coorte de 

Pelotas, 2004 permitirão identificar este momento. 

A importância de estudar o efeito do DMG sobre a antropometria infantil reside 

no potencial efeito dessa na causalidade da obesidade, intolerância à glicose e DM2 

no futuro. Alguns autores encontraram que o risco aumentado para esses desfechos 

independe do peso ao nascer 4, 8, 9, 27. Outros encontraram que a associação entre 

DMG e obesidade na adolescência desaparecia após ajuste para o peso ao nascer 5, 

6. O fato de o peso ao nascer ser um mediador na cadeia causal entre DMG e 

obesidade no futuro pode ter sido o responsável pela perda de associação.  

Na infância, a obesidade poderia estar ligada à obesidade materna, tanto por 

hereditariedade como por fatores comportamentais. Em alguns estudos, a associação 
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entre DMG e obesidade na infância manteve-se mesmo após ajuste para obesidade 

materna 2-4, 28. Em outros, o ajuste para a obesidade materna fez diminuir 9 ou 

desaparecer a associação 5.  

Outra possibilidade é que a associação entre DMG e obesidade, intolerância à 

glicose e DM2 no futuro seria secundária a fatores genéticos. No entanto, esse 

argumento é enfraquecido pelo fato de que filhos de mulheres com DMG ou DM pré-

gestacional apresentarem maior risco de DM no futuro do que aqueles cujas mães 

apresentaram DM somente após a gravidez 2, 4, 28 ou aqueles cujo pai tinha DM 27, 28. 

A genética, tanto para obesidade como para DM, pode contar em parte para esta 

associação. Para os Índios Pima, a presença de DMG mostrou-se mais forte preditora 

da obesidade futura do que o peso ao nascer ou a obesidade materna 4. 

Os mecanismos pelos quais as crianças filhas de mães com DMG apresentam 

maior obesidade e alterações de glicose no futuro ainda não estão bem elucidados. 

Nossa coorte mostrou que os filhos de mulheres que apresentaram DMG nasceram 

em média com maior peso e circunferência abdominal e que o ajuste para a IG tornou 

a diferença ainda maior, já que a IG média dos filhos de mulheres com DMG era 

menor. A prevalência de GIG foi maior entre os filhos de mães com DMG. A 

circunferência abdominal tanto dos GIG, quanto dos não-GIG, filhos de mães com 

DMG, foi maior do que a dos GIG e não-GIG filhos de mãe sem DMG 

(respectivamente, p<0,001 e p=0,005) (dados não mostrados). Estudo realizado por 

Catalano et al 23 mostrou que filhos de mulheres com DMG têm 20% mais gordura 

corporal ao nascer do que os filhos de mulheres com tolerância a glicose normal, 

independente do peso ao nascimento. Vohr et al, em análises em quatro grupos (GIG 

filhos de mães com e sem DMG e RN com peso adequado para a IG (AIG) filhos de 

mães com e sem DMG), também encontraram que, ao nascer, os GIG de ambos os 

grupos eram maiores do que os AIG. Aos sete anos, os GIG de mães com e sem 

DMG e os AIG sem DMG eram mais pesados do que os AIG de mães com DMG 6. 

Os GIG de mães com DMG, aos sete anos, tinham maiores medidas em todos os 

parâmetros por eles estudados (peso, circunferências do tórax e braço e pregas 

cutâneas). 

Várias explicações têm sido formuladas para entender estas associações. É 

possível que a hiperinsulinemia seja o precursor da obesidade futura. O estudo de 

Chicago mediu insulina no líquido amniótico, entre as 32-38 semanas de gestação, e 

encontrou uma direta correlação entre insulina intra-uterina e obesidade em crianças 
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e adolescentes 9. Médias mais elevadas de glicemia materna durante a gestação 

também se associaram com maior risco de obesidade futura 27. Por outro lado, a 

leptina, hormônio secretado pelos adipócitos e pela placenta, também parece estar 

associado ao crescimento fetal. A leptina é associada com hiperfagia, diminuição da 

oxidação da gordura, aumento de triglicerídeos, resistência à insulina e obesidade 29. 

Elevadas concentrações de lepitina, no sangue do cordão umbilical, foram 

encontradas tanto em filhos de DM1 como de DMG, comparados com controles, o 

que sugere uma direta influência da hiperglicemia materna na massa de gordura fetal. 

A indução à resistência a leptina no útero pode ser o mecanismo pelo qual a 

supernutrição fetal levaria à adiposidade durante a infância 30. 

Vários estudos localizados na literatura mostraram análises de exposições 

precoces (durante a vida intra-uterina) e desfechos tardios (obesidade e DM2 na 

infância e adolescência). O estudo de Eriksson et al,  na coorte de Helsinki, 

explorando as vias pelas quais o crescimento da infância levaria ao DM na idade 

adulta, descreveram o crescimento nos primeiros anos de vida. Nosso estudo 

mostrou que, mesmo entre as crianças que nasceram GIG, após ajustes para IG, IMC 

materno e nível econômico, a perda de escore z de peso/idade nos primeiros três 

meses, foi maior entre os filhos de mulheres com DMG. Perda semelhante havia sida 

descrita na coorte de Helsinki, para aqueles que nasceram com mais de 3,5 kg e que 

desenvolveram DM no futuro. 31. Dessa forma, a perda abrupta de peso destas 

crianças nos primeiros meses ou mesmo no primeiro ano pós-parto, também poderia 

ser considerada nas análises do mecanismo etiológico das alterações metabólicas 

em períodos mais tardios.  

A perda abrupta de peso entre filhos de mães com DMG foi maior entre os que 

nasceram GIG, mas também esteve presente entre os que nasceram com AIG, 

quando comparados aos filhos de mães sem DMG. As crianças que nasceram AIG de 

mães com DMG também apresentaram desaceleração de crescimento nos primeiros 

meses e se mantiveram menores do que os seus controles. Vohr et al encontraram 

que, aos sete anos, as que nasceram AIG de mães com DMG eram menores que 

todos os demais, inclusive do que os AIG de mães sem DMG. A recuperação de peso 

deste grupo seria mais tardia 6. O estudo de Eriksson et al corrobora com esta 

hipótese, porque os que desenvolveram DM no futuro e que nasceram com peso 

menor ou igual a 3,5 kg tiveram um aceleração do crescimento em torno dos dez 

anos de idade 31. 
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Este estudo não nos permite apontar os filhos de mães com DMG que 

apresentarão obesidade, intolerância à glicose ou DM2 no futuro, mas mostra que 

estas crianças apresentam crescimento diferente dos demais. A regressão à média, 

decorrente da queda abrupta de peso nos primeiros meses pós-parto, denotando a 

redução de calorias a que essas crianças estavam acostumadas no período intra-

uterino, poderia, seguindo a hipótese da origem fetal, desta vez fora do útero, mas 

ainda nos primeiros meses, ser um importante fator na causalidade da obesidade, 

intolerância à glicose e DM2 no futuro.  
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Tabela 1  - Características maternas e de recém-nascidos da Coorte de Nascimentos de 
Pelotas, 2004, de acordo com a condição de diabetes mellitus gestacional (DMG). Pelotas, 
RS, 2008. 

Características Média(dp) ou 
Prevalência (IC95%) 

Valor p 

 DMG Sem DMG  
Maternas      
IMC pré-gestacional (kg/m2) 28,3 (6,0) 25,3 (4.6) <0,001 
Idade (anos) 29,4 (6,1) 25,9 (6,8) <0,001 
Escolaridade (anos de estudo) 8,8 (3,9) 8,1 (3,4) 1 
IEN 481,5 (205,8) 424,1 (201,1) 1 
História familiar de DM 45,2 (35,9-54,8) 31,1 (29,7-32,6) 0,001 
 
Recém-nascido 

   

Sexo 
Masculino 

 
54,4 (45,3-63,3) 

 
51,8 (50,3-53,4) 

 
0,6 

IG ao nascer (semanas) 37,8 (3,3) 38,5 (2,6) 0,004 
Peso ao nascer (gr) 3300 (773,6) 3135 (581,6) 0,002 
Comprimento ao nascer (cm) 48,5 (2,9) 48,2 (2,6) 0,1 
Circunferência abdominal (cm) 28,9 (2,8) 27,9 (2,3) <0,001 
GIG* 18,4(12,0-26,3) 6,8 (6,0-7,6) <0,001 
*GIG – Grande para a idade gestacional conforme Williams. 



 

 

175 

Tabela 2  - Média de escore z de peso/idade (P/I), comprimento/idade (C/I) e 
peso/comprimento (P/C) ao nascer e aos três, doze e 24 meses de vida, entre em 
filhos de mulheres com e sem (s) diabetes mellitus gestacional (DMG). Coorte de 
Nascimentos de Pelotas, 2004, Pelotas, RS, 2008. 

 P/I C/I P/C 
  DMG s/DMG P DMG s/DMG P DMG s/DMG P 
TODOS 
Ao 
nascer 

 
-0,07 

 
-0,37 

 
0,01 

 
-0,57 

 
-0,75 

 
0,1 

 
0,85 

 
0,47 

 
<0,001 

3m -0,57 -0,53 0,7 -0,32 -0,35 0,8 -0,40 -0,28 0,3 
12m 0,30 0,34 0,7 -0,22 -0,21 1 0,55 0,60 0,6 
24m 0,27 0,30 0,8 -0,03 -0,11 0,5 0,36 0,45 0,3 
 
MENINOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           
Ao 
nascer -0,09 -0,38 0,08 -0,65 -0,74 0,6 0,84 0,45 0,005 

  3 -0,75 -0,53 0,2 -0,51 -0,40 0,5 -0,45 -0,25 0,2 
12 0,17 0,34 0,2 -0,38 -0,23 0,3 0,47 0,61 0,3 
24 0,21 0,28 0,7 -0,12 -0,12 1 0,35 0,45 0,5 
 
MENINAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           
Ao 
nascer -0,05 -0,36 0,08 -0,48 -0,77 0,1 0,87 0,48 0,006 

  3 -0,36 -0,53 0,3 -0,09 -0,28 0,2 -0,33 -0,32 0,9 
12 0,5 0,34 0,7 -0,01 -0,19 0,3 0,65 0,59 0,7 
24 0,35 0,33 0,9 0,08 -0,10 0,3 0,36 0,46 0,3 
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Tabela 3 – Médias ajustadas e diferenças de escores z peso/idade, comprimento/idade e peso/comprimento do 0 aos 24 meses de crianças filhas 
de mães com e sem diabetes gestacional na Coorte de Pelotas, 2004 (Brasil). Estratificadas por sexo.  

 Peso/idade  Comprimento/idade Peso/comprimento 
TODOS DMG S/DMG DIFERENÇA P DMG S/DMG DIFERENÇA p DMG S/DMG DIFEREN ÇA p 
AO NASCER -0,051 -0,336 0,285 0,006 -0,495 -0,795 0,30 0,02 0,680 0,421 0,257 0,02 
3 MESES -0,084 -0,040 -0,044 0,7 0,140 0,099 0,04 0,8 -0,182 0,027 -0209 0,1 
12 MESES -0,111 0,020 -0,131 0,3 -0,441 -0,411 -0,03 0,8 0,161 0,303 0,142 0,2 
24 MESES -0,011 0,126 -0,137 0,3 -0,07 -0,018 -0,02 0,8 0,047 0,218 -0,171 0,2 
             
MENINOS DMG S/DMG DIFERENÇA          
AO NASCER -0,029 -0,319 0,289 0,04 -0,516 0,766 0,250 0,03 0,725 0,410 0,316 0,046 
3 MESES -0,090 0,014 -0,103 0,5 0,104 0,03 0,03 0,9 -0,227 0,056 -0,282 0,1 
12 MESES -0,123 0,009 -0,132 0,4 -0,615 -0,413 -0,202 0,3 0,266 0,331 -0,648 0,7 
24 MESES -0,015 0,050 -0,066 0,7 -0,282 -0,201 -0,080 0,7 0,17 0,205 0,037 0,8 
             
MENINAS DMG S/DMG DIFERENÇA          
AO NASCER -0,070 -0,354 0,284 0,05 -0,397 0,795 0,397 0,03 0,636 0,434 0,202 0,2 
3 MESES -0,001 -0,065 0,064 0,7 0,248 0,183 0,06 0,7 -0,268 -0,097 -0,171 0,3 
12 MESE 0,029 0,093 -0,064 0,7 -0,219 -0,399 0,180 0,2 0,201 0,361 0,161 0,4 
24 MESES -0,035 0,146 -0,181 0,3 0,07 -0,030 0,103 0,5 -0,087 0,184 -0,271 0,1 
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Figura 1. Escores Z peso/idade, comprimento/idade e peso/comprimento de 0 aos 24 meses de crianças filhas de mães com e sem diabetes gestacional na coorte de 
Pelotas de 2004 (Brasil). Estratificado por sexo. Ajuste total: ajuste para idade gestacional, nível socioeconômico ao nascer, idade e IMC materno, amamentação e 
hospitalizações. 
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Figura 2. Escores z peso/idade, comprimento/idade e peso/comprimento de 0 aos 24 meses de crianças filhas de mães 
com e sem diabetes mellittus gestacional na coorte de Pelotas de 2004 (Brasil), estratificado por estado nutricional ao 
nascer. Valores ajustados para nível econômico ao nascer e IMC materno. GIG – Grande para a idade gestacional 
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Filhos de mulheres que tiveram diabetes na gravidez  podem ter diabetes 

na infância ou adolescência 

 

 Pesquisa realizada em Pelotas pela endocrinologista Maria Alice Dode, 

doutoranda do Programa de Pós-graduação em Epidemiologia da UFPel, 

estudando a Coorte de nascimentos de 2004, mostrou que cerca de 3% das 

mulheres da cidade podem apresentar diabetes durante a gestação. O 

Diabetes Mellitus Gestacional é uma desordem caracterizada pela intolerância 

aos carboidratos, hiperglicemia em variados graus de intensidade, com início 

ou diagnosticada pela primeira vez durante a gestação.  

A partir dos dados coletados durante a pesquisa foi observado que o 

risco de ter diabetes na gestação aumenta à medida que aumenta a idade da 

gestante. E fica maior ainda se esta se encontra acima do peso e ou tem 

história familiar de diabetes. Mulheres de etnia não branca também apresentam 

maior probabilidade de desenvolver a doença durante a gestação.  

Ao avaliar o crescimento dos filhos destas mulheres, os pesquisadores 

observaram que aqueles cujas mães tiveram diabetes na gestação nasceram 

maiores que as outras crianças da mesma coorte, mas aos três meses de 

idade eles ficaram com menos peso que as crianças da mesma idade. Esta 

desaceleração no crescimento se manteve até os 24 meses, tempo de 

acompanhamento.  

A preocupação dos pesquisadores é que as crianças filhas de mães com 

diabetes de Pelotas estão apresentando um padrão de crescimento 

semelhante ao que outros estudos já mostraram. A literatura internacional 

mostra que os filhos de mulheres que apresentaram diabetes na gravidez 

nascem grandes apresentam uma desaceleração do crescimento nos primeiros 

dois anos e após um aumento vertiginoso de peso que culmina com a 

obesidade na infância, na adolescência, na idade adulta e maior risco de 

diabetes. Mantendo um círculo vicioso da doença. 
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elevado mérito científico que contribuam ao estudo da saúde pública em geral e disciplinas 
afins. 
Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções abaixo antes de submeterem seus 
artigos a Cadernos de Saúde Pública. 
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1.1 Revisão  – revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes à saúde pública (máximo de 
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1.2 Artigos  – resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual (máximo 
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1.3 Notas  – nota prévia, relatando resultados parciais ou preliminares de pesquisa (máximo de 
1.700 palavras); 
1.4 Resenhas  – resenha crítica de livro relacionado ao campo temático de CSP, publicado nos 
últimos dois anos (máximo de 1.200 palavras); 
1.5 Cartas  – crítica a artigo publicado em fascículo anterior de CSP (máximo de 1.200 
palavras);  
1.6 Debate  – artigo teórico que se faz acompanhar de cartas críticas assinadas por autores de 
diferentes instituições, convidados pelo Editor, seguidas de resposta do autor do artigo principal 
(máximo de 6.000 palavras);  
1.7 Fórum  – seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre si, de diferentes 
autores, e versando sobre tema de interesse atual (máximo de 12.000 palavras no total). Os 
interessados em submeter trabalhos para essa seção devem consultar o Conselho Editorial. 
 
2. Normas para envio de artigos  
 
2.1 CSP publica somente artigos inéditos e originais, e que não estejam em avaliação em 
nenhum outro periódico simultaneamente. Os autores devem declarar essas condições no 
processo de submissão. Caso seja identificada a publicação ou submissão simultânea em 
outro periódico o artigo será desconsiderado. A submissão simultânea de um artigo científico a 
mais de um periódico constitui grave falta de ética do autor. 
2.2 Serão aceitas contribuições em português, espanhol ou inglês.  
 
3. Publicação de ensaios clínicos  
 
3.1 Artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de ensaios clínicos devem 
obrigatoriamente ser acompanhados do número e entidade de registro do ensaio clínico. 
3.2 Essa exigência está de acordo com a recomendação da BIREME/OPAS/OMS sobre o 
Registro de Ensaios Clínicos a serem publicados a partir de orientações da Organização 
Mundial da Saúde - OMS, do International Committee of Medical Journal Editors 
(www.icmje.org) e do Workshop ICTPR. 
3.3 As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do ICMJE são: 

• Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR)  
• ClinicalTrials.gov  
• International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN)  
• Nederlands Trial Register (NTR)  
• UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR)  
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• WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)  
 
 
4. Fontes de financiamento  
 
4.1 Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, institucional ou 
privado, para a realização do estudo. 
4.2 Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com descontos, também devem 
ser descritos como fontes de financiamento, incluindo a origem (cidade, estado e país). 
4.3 No caso de estudos realizados sem recursos financeiros institucionais e/ou privados, os 
autores devem declarar que a pesquisa não recebeu financiamento para a sua realização. 
 
5. Conflito de interesses  
 
5.1 Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, incluindo interesses 
políticos e/ou financeiros associados a patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou 
insumos e equipamentos utilizados no estudo pelos fabricantes. 
 
6. Colaboradores  
 
6.1 Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada autor na 
elaboração do artigo. 
6.2 Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas deliberações do International 
Committee of Medical Journal Editors, que determina o seguinte: o reconhecimento da autoria 
deve estar baseado em contribuição substancial relacionada aos seguintes aspectos: 1. 
Concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados; 2. Redação do artigo ou revisão 
crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada. Essas 
três condições devem ser integralmente atendidas. 
 
7. Agradecimentos  
 
7.1 Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições que de alguma forma 
possibilitaram a realização da pesquisa e/ou pessoas que colaboraram com o estudo mas que 
não preencheram os critérios para serem co-autores. 
 
8. Referêcias  
 
8.1 As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em 
que forem sendo citadas no texto. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos 
(Ex.: Silva 1). As referências citadas somente em tabelas e figuras devem ser numeradas a 
partir do número da última referência citada no texto. As referências citadas deverão ser 
listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais dos Requisitos 
Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos 
(http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/). 
8.2 Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. A veracidade 
das informações contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s) autor(es). 
 
9. Nomenclatura  
 
Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e botânica, assim como 
abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas especializadas. 
 
10. Ética em pesquisas envolvendo seres humanos  
 
10.1 A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos 
está condicionada ao cumprimento dos princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki 
(1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000), da World Medical Association. 
10.2 Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações específicas (quando houver) 
do país no qual a pesquisa foi realizada.  
10.3 Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos deverão 
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conter uma clara afirmação deste cumprimento (tal afirmação deverá constituir o último 
parágrafo da seção Metodologia do artigo).  
10.4 Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os autores deverão assinar um 
formulário, a ser fornecido pela Secretaria Editorial de CSP, indicando o cumprimento integral 
de princípios éticos e legislações específicas. 
10.5 O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar informações adicionais sobre 
os procedimentos éticos executados na pesquisa. 
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http://www.ensp.fiocruz.br/csp/index.html. Em seguida, inserir o nome do usuário e senha para 
ir à área restrita de gerenciamento de artigos. Novos usuários do sistema SAGAS devem 
realizar o cadastro em "Cadastre-se" na página inicial. Em caso de esquecimento de sua 
senha, solicite o envio automático da mesma em "Esqueceu sua senha? Clique aqui". 11.3 
Para novos usuários do sistema SAGAS. Após clicar em "Cadastre-se" você será direcionado 
para o cadastro no sistema SAGAS. Digite seu nome, endereço, e-mail, telefone, instituição. 
 
12. Envio do artigo  
 
12.1 A submissão on-line é feita na área restrita de gerenciamento de artigos 
http://www.ensp.fiocruz.br/csp/index.html. O autor deve acessar a "Central de Autor" e 
selecionar o link "Submeta um novo artigo". 
12.2 A primeira etapa do processo de submissão consiste na verificação às normas de 
publicação de CSP. 
O artigo somente será avaliado pela Secretaria Editorial de CSP se cumprir todas as normas 
de publicação. 
12.3 Na segunda etapa são inseridos os dados referentes ao artigo: título, título corrido, área 
de concentração, palavras-chave, informações sobre financiamento e conflito de interesses, 
resumo, abstract e agradecimentos, quando necessário. Se desejar, o autor pode sugerir 
potenciais consultores (nome, e-mail e instituição) que ele julgue capaz de avaliar o artigo. 
12.4 O título completo (no idioma original e em inglês) deve ser conciso e informativo, com no 
máximo 110 caracteres com espaços. 
12.5 O título corrido (máximo de 70 caracteres com espaços). 
12.6 As palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5) devem constar na base da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), disponível: http://decs.bvs.br/. 
12.7 Resumo. Com exceção das contribuições enviadas às seções Resenha ou Cartas, todos 
os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo na língua principal e em 
inglês. Os artigos submetidos em inglês deverão vir acompanhados de resumo em português 
ou em espanhol, além do abstract em inglês. O resumo pode ter no máximo 1100 caracteres 
com espaço. 
12.8 Agradecimentos. Possíveis agradecimentos às instituições e/ou pessoas poderão ter no 
máximo 500 caracteres com espaço. 
12.9 Na terceira etapa são incluídos o(s) nome(s) do(s) autor(es) do artigo, respectiva(s) 
instituição(ões) por extenso, com endereço completo, telefone e e-mail, bem como a 
colaboração de cada um. O autor que cadastrar o artigo automaticamente será incluído como 
autor de artigo. A ordem dos nomes dos autores deve ser a mesma da publicação. 
12.10 Na quarta etapa é feita a transferência do arquivo com o corpo do texto e as referências. 
Esse arquivo não deve conter resumo, abstract, identificação/afiliação dos autores, ilustrações 
(fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas) e agradecimentos/colaboração.  
12.11 O arquivo com o texto do manuscrito deve estar nos formatos DOC (Microsoft Word), 
RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open Document Text) e não deve ultrapassar 1 MB. 
12.12 O texto deve ser apresentado em espaço 1,5cm, fonte Times New Roman, tamanho 12. 
12.13 O texto deve conter somente o corpo do artigo e as referências bibliográficas. Os 
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seguintes itens deverão ser inseridos em campos à parte durante o processo de submissão: 
resumo e abstract; nome(s) do(s) autor(es), afiliação ou qualquer outra informação que 
identifique o(s) autor(es); agradecimentos e colaborações; ilustrações (fotografias, fluxogramas, 
mapas, gráficos e tabelas). 
12.14 Na quinta etapa são transferidos os arquivos das ilustrações do artigo (fotografias, 
fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas), quando necessário. Cada ilustração deve ser enviada 
em arquivo separado clicando em "Transferir". 
12.15 Ilustrações. O número de ilustrações deve ser mantido ao mínimo, sendo aceito o 
máximo de cinco Ilustrações (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas). 
12.16 Os autores deverão arcar com os custos referentes ao material ilustrativo que ultrapasse 
esse limite e também com os custos adicionais para publicação de figuras em cores. 
12.17 Os autores devem obter autorização, por escrito, dos detentores dos direitos de 
reprodução de ilustrações que já tenham sido publicadas anteriormente. 
12.18 Tabelas. As tabelas podem ter 17cm de largura, considerando fonte de tamanho 9. 
Devem ser submetidas em arquivo de texto: DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format) ou 
ODT (Open Document Text). As tabelas devem ser numeradas (números arábicos) de acordo 
com a ordem em que aparecem no texto. 
12.19 Figuras. Os seguintes tipos de figuras serão aceitos por CSP: Mapas, Gráficos, Imagens 
de satélite, Fotografias e Organogramas, e Fluxogramas. 
12.20 Os mapas devem ser submetidos em formato vetorial e são aceitos nos seguintes tipos 
de arquivo: WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG (Scalable 
Vectorial Graphics). Nota: os mapas gerados originalmente em formato de imagem e depois 
exportados para o formato vetorial não serão aceitos. 
12.21 Os gráficos devem ser submetidos em formato vetorial e serão aceitos nos seguintes 
tipos de arquivo: XLS (Microsoft Excel), ODS (Open Document Spreadsheet), WMF (Windows 
MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). 
12.22 As imagens de satélite e fotografias devem ser submetidas nos seguintes tipos de 
arquivo: TIFF (Tagged Image File Format) ou BMP (Bitmap). A resolução mínima deve ser de 
300dpi (pontos por polegada), com tamanho mínimo de 17,5cm de largura. 
12.23 Os organogramas e fluxogramas devem ser submetidos em arquivo de texto: DOC 
(Microsoft Word), RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open Document Text). 
12.24 As figuras devem ser numeradas (números arábicos) de acordo com a ordem em que 
aparecem no texto. 
12.25 Títulos e legendas de figuras devem ser apresentados em arquivo de texto separado dos 
arquivos das figuras. 
12.26 Formato vetorial. O desenho vetorial é originado a partir de descrições geométricas de 
formas e normalmente é composto por curvas, elipses, polígonos, texto, entre outros 
elementos, isto é, utilizam vetores matemáticos para sua descrição. 
12.27 Finalização da submissão. Ao concluir o processo de transferência de todos os arquivos, 
clique em "Finalizar Submissão". 
12.28 Confirmação da submissão. Após a finalização da submissão o autor receberá uma 
mensagem por e-mail confirmando o recebimento do artigo pelos CSP. Caso não receba o e-
mail de confirmação dentro de 24 horas entre em contato com a secretaria editorial de CSP por 
meio do e-mail: csp-artigos@ensp.fiocruz.br. 
 
13. Acompanhamento do processo de avaliação do arti go  
 
O autor poderá acompanhar o fluxo editorial do artigo pelo sistema SAGAS. As decisões sobre 
o artigo serão comunicadas por e-mail e disponibilizadas no sistema SAGAS. 
 
14. Envio de novas versões do artigo  
 
Novas versões do artigo devem ser encaminhadas usando-se a área restrita de gerenciamento 
de artigos http://www.ensp.fiocruz.br/csp/index.html do sistema SAGAS, acessando o artigo e 
utilizando o link "Submeter nova versão". As modificações no texto. 
 
15. Envio de novas versões do artigo  
 
15.1 Após a aprovação do artigo a prova de prelo será enviada para o autor de 
correspondência por e-mail. Para visualizar a prova do artigo será necessário o programa 
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Adobe Reader. Esse programa pode ser instalado gratuitamente pelo site: 
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.  
15.2 A prova de prelo revisada e as declarações devidamente assinadas deverão ser 
encaminhadas para a secretaria editorial de CSP por e-mail (cadernos@ensp.fiocruz.br) ou por 
fax +55(21)2598-2514 dentro do prazo de 72 horas após seu recebimento pelo autor de 
correspondência. 
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