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BARROS, G.M. Fatores de risco para o Diagnóstico de Enfermagem Risco de 
Glicemia Instável em gestantes - Instrumento de classificação. Dissertação 
(Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial) – Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
 

RESUMO: Introdução: A gravidez é um fator de risco comprovado para o 
diagnóstico de enfermagem Risco de Glicemia Instável. No entanto, outros fatores 
quando associados à gravidez, podem levar a um maior risco para a instabilidade 
glicêmica. Objetivo: Propor como produto do Mestrado Profissional em 
Enfermagem Assistencial, a revisão do Diagnóstico de Enfermagem Risco de 
Glicemia Instável pela NANDA-Internacional. Método: Trata-se de estudo de caso 
controle, retrospectivo, realizado a partir dos registros de 417 prontuários de 
gestantes acompanhadas no ambulatório de pré-natal da Maternidade Escola da 
UFRJ/ RJ, no período de 2009 a 2015.  Critérios de Inclusão: Foram incluídos no 
estudo os prontuários de todas as gestantes inseridas no ambulatório no período 
de 2009 a 2015 e que concluíram o pré-natal na unidade hospitalar. Para o grupo 
caso, foram selecionadas as mulheres que apresentaram glicemia instável e no 
grupo controle, as gestantes que não apresentaram instabilidade glicêmica. 
Critérios de Exclusão: Foram excluídas as gestantes que apresentavam 
diagnóstico de Diabetes Mellitus anterior à gestação. A coleta de dados foi realizada 
no período de setembro a dezembro de 2016, através de um instrumento, cujas 
variáveis estudadas foram: peso, histórico familiar de DM, idade, sedentarismo, 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), pré-eclâmpsia, estatura, perdas gestacionais 
repetidas,  uso de drogas hiperglicêmicas, síndrome de ovários policísticos, 
histórico de intolerância à glicose ou diabetes gestacional, macrossomia, 
polidramnia, óbito fetal / neonatal sem causa evidente, malformação fetal e glicemia 
, além de dados sociodemográficos. Os dados foram analisados através do 
programa SPSS (Statistical  Package for the Social Science) versão 22.0 e 
sintetizados por meio dos cálculos de estatísticas descritivas (média, mediana, 
mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, proporções de interesse), 
distribuições de frequências simples e em tabelas cruzadas, comparando os 
resultados dos grupos caso e controle.  Para investigar a associação significativa 
entre um determinado fator e a glicemia instável, foram utilizados os testes qui-
quadrado e teste Exato de Fisher. A medida usada para expressar o risco foi a 
Razão de Chances ou Odds Ratio. Resultados: Das 417 gestantes incluídas no 
estudo, 200 (48%) foram inseridas no grupo caso e 217 (52%) no grupo controle. 
Foi verificado que outros fatores como idade, histórico familiar de Diabetes Mellitus, 
Síndrome dos ovários policísticos, sedentarismo, obesidade, Diabetes Gestacional 
anterior, Hipertensão arterial sistêmica e pré-eclâmpsia, além da gravidez 
influenciam para a instabilidade da glicemia. Conclusão: A partir de evidências 
encontradas, é possível propor a revisão do diagnóstico de enfermagem Risco de 
Glicemia Instável pela NANDA-Internacional. 
Descritores: Diagnóstico de Enfermagem; Glicemia; Fatores de risco; Diabetes 
Gestacional. 



 

 

 

BARROS, G.M. Factores de riesgo para el Diagnóstico de Enfermería Riesgo 
de Glicemia inestable en gestantes - Instrumento de clasificación. Disertación 
(Maestría Profesional Enfermería Asistencial) - Escuela de Enfermería Aurora de 
Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
 
 

RESUMEN: Introducción: El embarazo es un factor de riesgo comprobado para el 
diagnóstico de enfermería Riesgo de Glicemia inestable. Sin embargo, otros 
factores cuando se asocian al embarazo, pueden conducir a un mayor riesgo para 
la inestabilidad glucémica. Objetivo: Proponer como producto del Máster 
Profesional en Enfermería Asistencial, la revisión del Diagnóstico de Enfermería 
Riesgo de Glucemia Inestable por la NANDA-Internacional. Método: Se trata de un 
estudio de caso control, retrospectivo, realizado a partir de los registros de 417 
prontuarios de gestantes acompañadas en el ambulatorio de prenatal de la 
Maternidad Escuela de la UFRJ / RJ, en el período de 2009 a 2015. Criterios de 
Inclusión: Incluidos en el estudio los prontuarios de todas las gestantes insertadas 
en el ambulatorio en el período de 2009 a 2015 y que concluyeron el prenatal en la 
unidad hospitalaria. Para el grupo caso, fueron seleccionadas las mujeres que 
presentaron glucemia inestable y en el grupo control, las gestantes que no 
presentaron inestabilidad glucémica. Criterios de exclusión: Se excluyeron a las 
gestantes que presentaban diagnóstico de Diabetes Mellitus anterior a la gestación. 
La recolección de datos fue realizada en el período de septiembre a diciembre de 
2016, a través de un instrumento, cuyas variables estudiadas fueron: El peso, la 
historia familiar de DM, edad, sedentarismo, hipertensión arterial sistémica (HAS), 
preeclampsia, estatura, pérdidas gestacionales repetidas, uso de drogas 
hiperglucémicas, síndrome de ovarios poliquísticos, histórico de intolerancia a la 
glucosa o diabetes gestacional, macrosomia, polidramnia, muerte fetal / neonatal 
sin causa evidente, malformación fetal y glucemia, además de datos 
sociodemográficos. Los datos fueron analizados a través del programa SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) versión 22.0 y sintetizados a través de 
los cálculos de estadísticas descriptivas (media, mediana, mínima, máxima, 
desviación estándar, coeficiente de variación, proporciones de interés), 
distribuciones de frecuencias simples y en tablas cruzadas, comparando los 
resultados de los grupos caso y control. Para investigar la asociación significativa 
entre un determinado factor y la glucemia inestable, se utilizaron las pruebas qui-
cuadrado y la prueba Exacto de Fisher. La medida utilizada para expresar el riesgo 
fue la Razón de Chances o Odds Ratio. Resultados: De las 417 gestantes incluidas 
en el estudio, 200 (48%) fueron insertadas en el grupo caso y 217 (52%) en el grupo 
control. Se ha comprobado que otros factores como edad, historial familiar de 
Diabetes Mellitus, Síndrome de ovarios poliquísticos, sedentarismo, obesidad, 
Diabetes Gestacional anterior, Hipertensión arterial sistémica y preeclampsia, 
además del embarazo influyen en la inestabilidad de la glucemia. Conclusión: A 
partir de evidencias encontradas, es posible proponer la revisión del diagnóstico de 
enfermería Riesgo de Glicemia Inestable por la NANDA-Internacional. 
Descriptores: Diagnóstico de Enfermería; Glucemia; Factores de riesgo; Diabetes 
Gestacional. 
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1 INTRODUÇÃO  

Durante a gestação ocorrem transtornos metabólicos em todas as mulheres, 

decorrentes do estilo de vida que levam e, também, pela produção de hormônios 

diabetogênicos que se contrapõem à ação da insulina, resultando na sua 

resistência e, consequentemente, em variação nos níveis de glicose/açúcar no 

sangue em relação aos parâmetros normais1,2,3. 

Esta flutuação dos níveis de glicose/açúcar no sangue poderá comprometer 

a saúde da gestante e do seu bebê. Assim sendo, profissionais de saúde que 

assistem gestantes, devem estar atentos a essa situação de risco, além de traçar 

planos assistenciais que promovam medidas preventivas e permitam o controle 

dessa instabilidade. 

Entre esses profissionais destacam-se os enfermeiros que acompanham as 

gestantes durante as consultas de enfermagem no período pré-natal, e devem 

realizar coleta de dados detalhada por meio de entrevista, exame físico e 

interpretação de exames laboratoriais e complementares. A partir destes 

elementos, é possível a identificação de diagnósticos de enfermagem que indicarão 

os resultados a serem alcançados com base em suas intervenções4,5. 

Na busca de cuidados de enfermagem específicos e singulares para as 

situações de morbidade acerca da glicemia instável durante a gestação, a 

enfermagem utiliza a taxonomia de diagnósticos de enfermagem da NANDA-I, que 

apresenta um diagnóstico intitulado Risco de Glicemia Instável (código 00179), 

introduzido nessa classificação em 2006 e modificado em 2013, no domínio 2 – 

nutrição e classe 4 – metabolismo4. 

Esse diagnóstico é definido como “Vulnerabilidade à variação dos níveis de 

glicose/açúcar no sangue em relação à variação normal, que pode comprometer a 

saúde”4:166. Apresenta como fatores de risco:    

 

Alteração no estado mental, atividade física diária média é menor que a 
recomendada para a idade e o gênero, atraso no desenvolvimento 
cognitivo, aumento de peso excessivo, condição de saúde física 
comprometida, conhecimento de saúde física comprometida, 
conhecimento insuficiente do controle da doença, controle ineficaz de 
medicamentos, controle insuficiente do diabetes, estresse excessivo, falta 
de aceitação do diagnóstico, falta de adesão ao plano de controle   
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do diabetes, gravidez, ingestão alimentar insuficiente, monitoração 
inadequada da glicemia, perda de peso excessiva e período rápido de 
crescimento.4:166 

 

No entanto, outros fatores na gravidez podem estar associados a esse fator 

de risco, indicando maior ou menor comprometimento no desenvolvimento do 

diagnóstico de enfermagem Risco de Glicemia Instável, tais como: familiares de 1º 

grau com história de diabetes, idade acima de 25 anos, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), obesidade, excessivos ganhos ponderais materno e fetal, 

macrossomia, polidramnia, perda fetal ou malformação fetal em gestação anterior, 

uso de drogas hiperglicêmicas (corticoides, diuréticos, entre outros), síndrome de 

ovários policísticos2,6. 

Portanto, gestantes que apresentam risco de glicemia instável e 

permanecem sem controle desse quadro, evoluem para Diabetes Mellitus 

Gestacional (DMG), patologia cujos fatores são similares, mas quando mapeado o 

risco, a enfermagem pode ajudar a gestante a não evoluir para o quadro de 

morbidade.   

A motivação do estudo em questão caracteriza-se por permitir a 

possibilidade de identificar e classificar os fatores de risco para a glicemia instável, 

tendo em vista que a ciência desta classificação permitirá aos profissionais 

enfermeiros, sujeitos do cuidado na assistência à gestante, a possibilidade de 

promover educação em saúde, podendo favorecer a estabilidade da glicemia, 

diminuir a alta incidência de morbimortalidade perinatal, além de propiciar a 

redução de custos para o sistema de saúde. Isso, permitirá ainda o estabelecimento 

do grau de risco de uma gestante em apresentar o diagnóstico risco de glicemia 

instável que está no domínio 2 – nutrição, em que os nutrientes são absorvidos 

para a criação de energia e restauração de tecidos, e na classe 4 – metabolismo 

que, através de transformações químicas, gera energia para os processos vitais, e 

cuja possibilidade de reverter o risco é alta devido ao controle no que se refere ao 

cuidado pessoal e profissional que a gestante realiza no pré-natal4. 

O Ministério da Saúde (MS), a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e a 

Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) 
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conceituam Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) como intolerância à glicose 

identificada na gestação, com possibilidade de continuar ou não após o parto, cuja 

frequência ocorre entre 1% e 14% das gestantes, estando associado à resistência 

à insulina ou à diminuição da função das células beta, ocasionando o crescimento 

na morbidade e mortalidade perinatais1,6,7. 

O primeiro registro de diabetes na gravidez ocorreu em 1823, cuja gestação 

deu origem a um bebê macrossômico extremo. À época, considerou-se o diabetes 

como um sintoma da gravidez e a partir daí, iniciaram-se em Boston e em Los 

Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA), os primeiros estudos de 

intolerância a carboidratos na gestação, que serviram de base para o interesse 

mundial na interação materna / fetal8. 

Em virtude do risco das implicações perinatais adversas e da mortalidade 

decorrentes do DMG, o rastreamento com a oferta de exame de glicemia de jejum 

(GJ) na primeira consulta e a repetição deste exame entre 24 e 28 semanas de 

gestação, passou a ser indicado para a detecção precoce da doença e início 

imediato do seu tratamento1,6, 9. 

Uma pesquisa de caso controle cujo objetivo era estudar a epidemiologia da 

pré-eclâmpsia nos hospitais Medical Center, em Seatle Tacoma General Hospital, 

em Tacoma, selecionaram entre abril de 1998 e fevereiro de 2001, 155 mulheres 

com diagnóstico de DMG, classificadas conforme os critérios de diagnóstico para a 

doença descritos pelo National Diabetes Data Group (NDDG), e um grupo controle 

composto por 386 mulheres que não desenvolveram hipertensão induzida pela 

gravidez, nem apresentaram os critérios para DMG conforme determinado pela 

NDDG10.  

O estudo descreveu que mulheres que participaram de qualquer atividade 

física recreativa durante o ano antes da gravidez, apresentaram redução de 51% 

de risco de desenvolvimento DMG; enquanto as que se engajaram em qualquer 

atividade física recreativa durante as primeiras 20 semanas de gravidez 

apresentaram redução do risco em 48%, e as que participaram de atividade física 

recreativa durante o ano antes e durante as primeiras 20 semanas de gravidez 

reduziram em 60% o risco de desenvolvimento de DMG, comparadas com 

mulheres que foram sedentárias durante esses períodos10. 
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Estudo de coorte realizado em 21 maternidades da região norte ocidental do 

Reino Unido, no período de 2004 à  2008, pesquisou 215.344 mulheres que foram 

categorizadas, de acordo com a idade materna, em quatro grupos: 20  à 29 anos 

(54.19%), 30 à 34 anos (27.63%), 35 à 39 anos (15.05%)  e 40 anos ou mais 

(3.13%), e outros fatores, como índice de massa corporal (IMC) (normal -18,5-24,9 

kg/m2), (sobrepeso - 25 – 29,9 kg/m2), (obesidade - 30-34,9 kg/m2), (obesidade 

mórbida – acima 35 kg/m2), paridade (primíparas, multíparas), etnia (branco, 

asiático [Bangladesh e Paquistão], indiano, negro, chinês, outros) etc,  fatores que 

contribuem para resultados maternos e perinatais adversos. Constatou-se que o 

risco de resultados perinatais adversos, incluindo natimortos, partos prematuros, 

macrossomias, entre outros, elevava-se com o aumento da idade materna. O risco 

manteve-se alto apesar de ajuste para a paridade, IMC e status socioeconômico11. 

 O Quinto Workshop Conference Internacional sobre DMG promovido pela 

American Diabetes Association (ADA), realizado em novembro de 2005 em 

Chicago (EUA), discutiu informações relativas ao DMG nas áreas da fisiopatologia, 

epidemiologia e resultados perinatais. Nesse debate, foram elaborados critérios 

como: estratégia para avaliação de detecção e diagnóstico de risco para DMG, bem 

como sua classificação e recomendações para a realização de triagem das 

gestantes. Foi reafirmado como baixo risco: mulher que não tivesse parentes de 1º 

grau com diagnóstico de DM, e aquela com idade até 25 anos que apresentasse 

peso normal antes da gravidez e não possuísse histórico do metabolismo da glicose 

anormal. As mulheres com risco elevado de desenvolver DMG foram as que 

apresentaram obesidade, forte histórico familiar de diabetes tipo 2 e história pessoal 

de DMG, intolerância à glicose ou glicosúria12. 

 Apesar de existirem evidências de que nem toda gestante apresenta 

glicemia instável (GI), a classificação da NANDA-I não descreve junto ao fator de 

risco do diagnóstico de enfermagem Risco de Glicemia Instável, nenhuma 

associação com os outros fatores de risco.  Diante do uso dessa classificação, 

todas as mulheres grávidas deveriam apresentar o diagnóstico de enfermagem 

Risco de Glicemia Instável, enquanto na literatura, fatores como obesidade, idade 

maior que 25 anos, hipertensão arterial, entre outros já descritos, contribuem para 

o desencadeamento da hiperglicemia na gravidez.  
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Há fatores de risco relacionados ao diagnóstico médico DMG. Contudo, para 

a enfermagem, a instabilidade da glicemia é um problema que pode surgir no 

indivíduo em qualquer fase da vida, embora possa ser evitado. Assim, no caso de 

gestante com glicemia instável, tem-se como hipótese que a identificação dos 

fatores de risco associados à gestação e que a promovem, poderão fundamentar a 

revisão do diagnóstico de enfermagem - risco de glicemia instável da NANDA- I.   

No diagnóstico de Enfermagem Risco de Glicemia Instável, entende-se que 

a vulnerabilidade à variação dos níveis de glicemia está relacionada com fatores de 

risco generalizados, não associados à gravidez. Então, decidiu-se utilizar como 

variáveis, alguns dos fatores de risco apontados no diagnóstico médico Diabetes 

Mellitus Gestacional (DMG) para identificar se esses fatores estavam presentes na 

população estudada. Ciente dos resultados, poder-se-á determinar os fatores de 

risco que, somados à gravidez, aumentam o risco de glicemia instável, e a partir 

dessas evidências propor a revisão do Diagnóstico de Enfermagem Risco de 

Glicemia Instável pela NANDA-Internacional. 

Diante do exposto este estudo apresenta como questão norteadora: Quais 

os fatores de risco que, associados à gravidez, ocasionam a glicemia instável na 

gestação? 

 

1.1  Objetivos 

Geral 

• Propor como produto do Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial, a revisão do Diagnóstico de Enfermagem Risco de Glicemia 

Instável pela NANDA-Internacional. 

 Específicos 

• Verificar os fatores sociodemográficos e clínicos apresentados por gestantes 

com glicemia instável; 

• Identificar os fatores de risco presentes nas gestantes com glicemia instável; 

• Conhecer os fatores que, somados à gravidez, aumentam o risco de glicemia 

instável. 
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1.2 Justificativa e Contribuições do Estudo 

O interesse em desenvolver o tema surgiu a partir da observação do 

diagnóstico de enfermagem “Risco de Glicemia Instável” da NANDA-I, que afirma 

a gravidez como fator de risco para a instabilidade glicêmica. Todavia, existem 

outros fatores de risco que, associados à gravidez, poderiam causar essa 

instabilidade. O conhecimento dos graus dessa associação permitirá uma 

reavaliação da intervenção de enfermagem junto à gestante, com o estímulo da 

prática de autocuidado, orientação para a modificação de hábitos pessoais e estilo 

de vida, proporcionando-lhe melhora no cuidado com a saúde, visto que controlar 

os níveis glicêmicos poderá contribuir para o êxito do tratamento, além de adiar o 

aparecimento de doenças e agravos à saúde, podendo moderar os indícios após o 

seu surgimento13.   

Além disso, na revisão realizada durante o estudo, não foram encontrados 

trabalhos que tivessem investigado o Diagnóstico de Enfermagem Risco de 

glicemia instável na gestação. Somente ao final do estudo foram encontrados os 

seguintes estudos: Um estudo transversal em Porto Alegre, RS, em 2012, cujo 

objetivo foi verificar a relação entre as características demográficas e clínicas com 

os diagnósticos de enfermagem em 237 pacientes atendidos no Programa de 

Educação em Diabetes Mellitus (167) e no Programa de Saúde da Mulher (70), no 

qual foi encontrado o diagnóstico Risco para Glicemia Instável em apenas 4,3% 

das gestantes14. Em outra pesquisa quantitativa, descritiva e de análise 

documental, que teve por objetivo identificar e analisar a ocorrência dos 

diagnósticos de enfermagem mais frequentes no pré-natal em 70 gestantes no 

município da Zona da Mata Mineira, no período entre 2010 e 2011. Foram 

identificados 32 diagnósticos, dos quais apenas os 16 mais frequentes foram 

escolhidos para discussão no estudo, sendo que dentre os diagnósticos 

relacionados, o de Risco de Glicemia Instável não foi discorrido15.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Na gravidez ocorrem alterações no metabolismo da gestante, que se 

empenha em fornecer nutrientes necessários ao crescimento e desenvolvimento 

do feto. A placenta produz alguns hormônios, como o de crescimento, o liberador 

de corticotropina, o lactogênio placentário, a progesterona e de enzimas, chamadas 

insulinases. Esses hormônios têm ação diabetogênica, ou seja, causam resistência 

à ação da insulina, além das enzimas que rompem as cadeias de insulina, 

contribuindo para o aumento dos níveis de glicemia1,2,16. Concomitante a isso, o 

aumento do consumo de calorias pela gestante e a consequente deposição de 

gordura, além da inatividade, favorecem o desenvolvimento do Diabetes2. 

Durante a gestação, o metabolismo energético apresenta-se em duas fases 

antagônicas, denominadas anabólica e catabólica. A fase anabólica está presente 

desde o início da gravidez até a 24ª semana de gestação. Nela ocorre o aumento 

da produção de insulina resultante da hiperplasia e hipertrofia das células beta, que 

são estimuladas pela elevação na produção dos hormônios placentários. Há uma 

redução na glicemia e a reserva de glicogênio e de gordura aumentam, levando ao 

bloqueio da gliconeogênese1.  Na fase catabólica, que tem início na 24a semana de 

gestação e permanece até o fim da gravidez, ocorre o hiperinsulinismo 

consequente do aumento de produção de hormônios hiperglicemiantes pela 

placenta. Estes hormônios aumentam a resistência à insulina, promovem a redução 

da reserva de glicogênio e gordura, aumentam a gliconeogênese e a glicemia1. 

 

2.1 Alteração Metabólica na Gestação 

O estado nutricional da gestante, antes e durante a gravidez, influenciará no 

crescimento e desenvolvimento do feto, tendo em vista a importância de contemplar 

suas necessidades nutricionais, e por isso é fundamental que a gestante receba 

orientações e seja incentivada a manter hábitos alimentares saudáveis9. 

Aumento da pressão arterial, diabetes gestacional, parto prematuro, partos 

cesáreos, malformações, entre outros problemas e agravos à saúde, estão 

relacionados ao excesso de peso materno. Portanto, além de uma alimentação 

saudável, é indicada também a prática de atividade física regular, que permite o 
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controle de peso, diminui o risco de doenças, além de proporcionar melhorias na 

qualidade de vida9.   

Um estudo comparativo descritivo realizado entre gestantes dos centros de 

saúde da Universidade Shahid Beheshti, no Irã, em 2013, pesquisou o estilo de 

vida de 100 gestantes com diagnóstico de diabetes gestacional e de 100 gestantes 

saudáveis, concluindo que o estilo dietético, com ingestão de frutas e vegetais, a 

prática de atividade física e o autocuidado durante o pré-natal, apresentaram 

associação com as gestantes saudáveis, enquanto nas gestantes com ingestão de 

alimentos com alto índice glicêmico e desconhecimento acerca da necessidade de 

manter a prática de atividade física durante a gestação, tiveram um risco 

aumentado para o desenvolvimento de diabetes gestacional17. 

Outro estudo realizado entre junho de 2009 e janeiro de 2011 com 607 

mulheres grávidas com idade gestacional entre 24 e 28 semanas, em Haryana 

(Índia), diagnosticou 43 gestantes (7,1%) com DMG. Dessas, 17 apresentavam 

todos os três valores anormais de exames laboratoriais, e 26 tinham dois valores 

anormais. Os autores do estudo observaram que o DMG estava associado ao 

aumento da idade, maior peso pré-gestacional e IMC, maior ganho de peso durante 

a gestação, história familiar de diabetes ou hipertensão e história passada de DMG, 

como demonstrado nos seguintes resultados: prevalência de DMG e aumento do 

IMC de participantes (p <0,001), aumento da prevalência com o aumento do peso 

pré-gestacional estatisticamente significativa (p = 0,005). O DMG foi 

significativamente maior em mulheres com maior IMC e maior peso antes da 

gravidez. As mulheres com DMG tiveram um ganho significativamente maior em 

peso, em comparação com mulheres sem DMG. A prevalência de DMG aumentou 

significativamente com o aumento da idade. As probabilidades de uma mulher com 

idade superior a 25 anos desenvolver DMG foram 3.8 vezes maiores do que para 

uma mulher com idade inferior a 25 anos. Um percentual significativamente maior 

de mulheres com DMG teve história familiar positiva de diabetes mellitus, 

evidenciado por 16,3% mulheres com DMG que tiveram história familiar positiva, 

em comparação com 7,6% mulheres sem DMG. Também foi observada associação 

significativa entre história de DMG em gestação anterior e desenvolvimento de 

DMG na gestação atual18. 
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2.1.1 Conceito de Diabetes Mellitus Gestacional 

A Associação Americana de Diabetes considera como Diabetes Mellitus 

Gestacional qualquer grau de intolerância à glicose reconhecida pela primeira vez 

durante a gestação, podendo ser mantido após a gravidez, conforme atesta o 

relatório do Comitê de Peritos sobre o diagnóstico e classificação do Diabetes 

Mellitus, publicado em 199719. 

O Ministério da Saúde, em seu Manual Técnico Gestação de Alto Risco 

(2012), definiu Diabetes Gestacional como “intolerância aos carboidratos, 

diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo ou não persistir após 

o parto” 6:183. O mesmo Órgão governamental, no Manual de Atenção ao Pré-Natal 

de Baixo Risco, declara-se de acordo com a American Diabetes Association (ADA) 

e com a World Health Organization (WHO) no sentido de que o DMG é uma 

variação no metabolismo dos carboidratos, ocasionando hiperglicemia identificada 

pela primeira vez durante a gravidez, que pode ou não continuar após o parto9,19,20. 

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRASGO) estabelece Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) como intolerância 

à glicose, que tem início ou é identificada pela primeira vez durante a gestação1. 

 

2.1.2 Epidemiologia no Mundo e no Brasil 

Presente em 1% a 14% das gestações, a prevalência do DMG tem por 

influência cor / raça e técnica de diagnósticos utilizados. No Brasil, essa frequência 

é calculada em 7,6%1-2,6-7. 

Alguns autores descrevem o DMG com incidência entre 3% e 13% das 

gravidezes, havendo no Brasil uma incidência de 7,6% entre as gestantes com mais 

de 20 anos9,21. 

 

2.1.3 Fisiopatologia 

Durante a gravidez, o organismo da gestante sofre inúmeras modificações 

no metabolismo materno que permitem o desenvolvimento do feto, contemplando 

as suas necessidades, além da absorção de nutrientes necessários para a 

mãe3,16.Tais alterações são primordiais, pois as mudanças hormonais são 
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imprescindíveis no equilíbrio do fornecimento de glicose, aminoácidos e lipídeos 

para o feto16. 

No primeiro trimestre gestacional, os hormônios estrogênio e progesterona 

atuam nas células do pâncreas aumentando a produção de insulina e, 

consequentemente, na diminuição da glicose e aumento de glicogênio3. No 

segundo e terceiro trimestres, com a elevação da produção dos hormônios 

somatomamotropina coriônica humana, estrogênio, progesterona, prolactina, 

cortisol e insulinase, que apresentam efeito diabetogênico, estes se contrapõem à 

ação da insulina, resultando na resistência à ação dela esperada, redução de 

glicogênio e consequente variação nos níveis de glicose/açúcar no sangue em 

relação aos parâmetros normais1-3. 

A hiperglicemia é resultante do acúmulo de glicose no sangue em 

consequência da insuficiência ou ineficiência da insulina, hormônio secretado pelo 

pâncreas, que é responsável pela absorção de glicose nas células adiposas ou 

musculares para a produção de energia3. 

 

2.1.4 Fatores de Risco 

O MS, a SBD, a FEBRASGO e outras entidades de saúde, apresentam os 

seguintes fatores de risco que causam, como conseqüência, o desenvolvimento de 

DMG: 

 Antecedentes familiares, com destaque para os parentes de primeiro grau; 

  Antecedentes pessoais, como: 

• Idade acima de 25 anos;  

• Hipertensão arterial sistêmica (HAS); 

• Deposição central excessiva de gordura corporal; 

• Peso de nascimento da mãe acima de 4000g ou abaixo de 2700g; 

• Baixa estatura (abaixo de 1,5m);  

• Sobrepeso ou obesidade evidenciado por índice de massa corporal 

(IMC) pré-gravídico, ou no primeiro trimestre igual ou maior que 25 

kg/m2, e 

• Sedentarismo.  
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 Antecedentes obstétricos como: 

• Perdas gestacionais repetidas; 

• Intolerância à glicose ou diabetes gestacional; 

• Polidramnia;    

• Macrossomia (feto com peso acima de 4000g);  

• Óbito fetal / neonatal sem causa evidente; 

• Malformação fetal; 

• Hipoglicemia neonatal; e, 

• Síndrome do desconforto respiratório.  

 Gravidez atual:  

• Excessivo ganho de peso materno; 

• Excessivo ganho de peso fetal (macrossomia); 

• Polidramnia; 

• Glicosúria na primeira consulta do pré-natal; 

• Hipertensão ou pré-eclâmpsia. 

 Uso de drogas hiperglicêmicas como: corticoides, diuréticos tiazídicos, 

entre outros. 

  Síndrome dos ovários policísticos1-2,6-7. 

 

2.2 Taxonomia 

Taxonomia é um modo de ordenar fenômenos; um domínio de conhecimento 

ou tipo de assunto em conjuntos de categorias ou classes organizadas4,22.  

A NANDA International era conhecida como North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA). Em 2002, a sigla NANDA tornou-se apenas um 

nome: NANDA International (NANDA-I).  Sendo a mais antiga taxonomia de 

diagnósticos de enfermagem existente no mundo, foi criada para desenvolver o 

raciocínio clínico e a acurácia do diagnóstico, auxiliando o enfermeiro na promoção 

do cuidado ao paciente, contribuindo na formação do estudante e na investigação 

de questões importantes para a prática de enfermagem22. 

O diagnóstico de enfermagem é “um julgamento clínico sobre uma resposta 

humana às condições de saúde/processos de vida, ou uma vulnerabilidade a tal 

resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade”4:25.  A partir 
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do diagnóstico, o enfermeiro poderá selecionar as intervenções de enfermagem 

apropriadas para o alcance de resultados desejados4,22.   

NANDA-I define a taxonomia como uma maneira de catalogar ou categorizar 

de forma hierárquica grupos principais, subgrupos e itens. Desta forma, os 

diagnósticos de enfermagem da NANDA-I são apresentados em um sistema de 

linguagem padronizada, através de um esquema classificatório4. 

A taxonomia de diagnósticos de enfermagem da NANDA-I é um método de 

identificar e organizar os conceitos pertinentes à prática de enfermagem, tendo 

como objetivo evitar a sobreposição de conceitos e classes, visando facilitar a 

identificação de determinado conceito. A classificação ordenada e padronizada da 

ciência de enfermagem contribui na organização de princípios fundamentais para 

o desenvolvimento da prática de enfermagem, guiando o enfermeiro nas 

intervenções adotadas para a promoção de uma assistência de qualidade para o 

paciente. Desta forma, a taxonomia de diagnósticos de enfermagem da NANDA-I é 

categorizada em 13 domínios e 47 classes4,22. 

O diagnóstico de enfermagem é habitualmente dividido em dois 

componentes discriminados como: descritor ou modificador e foco diagnóstico, ou 

conceito-chave do diagnóstico, e classificado em três tipos denominados: 

▪ Diagnóstico com foco no problema; 

▪ Diagnóstico de promoção da saúde; e 

▪ Diagnóstico de risco4. 

O diagnóstico de risco é o entendimento clínico resultante da condição 

vulnerável de um indivíduo, família, grupo ou comunidade, e sua resposta diante 

da exposição sensível às condições de saúde/ processos de vida4,22. 

Os fatores de risco são constituídos pelos fatores ambientais e elementos 

fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que intensificam a suscetibilidade 

de um indivíduo, de sua família ou de uma comunidade a um evento patogênico4,22. 

O uso do diagnóstico de enfermagem, além de contribuir na qualidade da 

assistência, influencia na queda de custos nas Unidades de Saúde. Gestantes com 

constante e incontrolada variabilidade glicêmica, podem apresentar os seguintes 

diagnósticos de Enfermagem:  
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✓ Deficiência de conhecimento relacionado com o diabetes mellitus, controle 

da glicemia e os efeitos do distúrbio sobre a gravidez;      

✓ Ansiedade relacionada com a futura gestação e seu desfecho, associada ao 

diabetes mellitus subjacente;  

✓ Ansiedade relacionada à ameaça ao bem-estar materno e fetal, como 

evidenciado por expressões verbais de preocupação da mulher;  

✓ Risco de dano ao feto relacionado com insuficiência uteroplacentária, trauma 

no nascimento;  

✓ Risco de dano fetal relacionado com níveis elevados de glicose materna;  

✓ Risco de dano na mãe relacionado com falha em seguir a dieta para 

diabetes, administração inapropriada de insulina; hipoglicemia e 

hiperglicemia, cesárea ou parto vaginal operatório, infecção pós-parto; e 

✓ Risco de glicemia Instável.3,4,16 

 

Para o profissional de enfermagem, é fundamental conhecer todos os fatores 

de risco considerando a possibilidade de construir protocolos clínicos para prevenir 

disfunções e proporcionar orientação de modo mais eficaz para o autocuidado da 

gestante23. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de estudo do tipo caso controle, retrospectivo. Neste tipo de estudo, 

o pesquisador analisará uma seleção de pessoas divididas em dois grupos 

denominados: grupo de caso, no qual as pessoas manifestam características 

comuns a uma determinada patologia; e grupo controle, no qual as pessoas não 

apresentam tais características24. 

Neste estudo, o grupo de caso foi composto por gestantes que apresentaram 

glicemia instável, e o grupo controle, constituído por gestantes que não 

apresentaram instabilidade glicêmica. 

 

3.2 Contexto 

A unidade hospitalar selecionada para a pesquisa foi a Maternidade Escola 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que integra esse complexo 

universitário. Criada pelo Decreto nº 5.117, de 18 de janeiro de 1904, está 

localizada no bairro de Laranjeiras, zona Sul do município do Rio de Janeiro. É uma 

maternidade pública de ensino e referência na rede municipal na assistência a 

gestantes e a recém-nascidos de alto risco. Possui equipe multiprofissional e 

ambulatórios especializados na assistência pré-natal, tais como os de hipertensão 

arterial, diabetes mellitus gestacional, gestação gemelar, patologias fetais e de 

adolescentes. 

As gestantes matriculadas na Instituição recebem, durante todo o pré-natal, 

acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por obstetra, nutrólogo, 

enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social e fisioterapeuta. O 

ambulatório dispõe de uma enfermeira (responsável pela gerência do setor), duas 

enfermeiras plantonistas assistenciais, seis técnicos de enfermagem e um auxiliar 

administrativo. 

As gestantes são encaminhadas à Maternidade Escola através do Sistema 

Nacional de Regulação (SISREG), sendo acolhidas pelas enfermeiras e 

direcionadas para o ambulatório específico. Em média, por mês, são inseridas no 

pré-natal dessa Maternidade Escola, 80 gestantes. 
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3.3 Participantes 

 

3.3.1 População e Critérios de Inclusão e Exclusão 

A coleta de dados foi realizada por meio da investigação de prontuários de 

gestantes inseridas no ambulatório de pré-natal da Maternidade Escola, no período 

de 2009 a 2015. Esse recorte temporal foi escolhido tendo em vista a inserção de 

enfermeiras no acolhimento das gestantes no referido setor. Para calcular a 

população que fez parte deste estudo, foi realizado levantamento das clientes 

inseridas no pré-natal desta maternidade, através de registro em livro próprio 

denominado “Livro de Acolhimento – Enfermagem – Registro das matrículas Pré-

natal”.  

Critérios de Inclusão: foram incluídos no estudo os prontuários de todas as 

gestantes inseridas no citado ambulatório no período já citado, independente da 

idade gestacional em que as gestantes se encontravam, e que concluíram todo o 

pré-natal na unidade hospitalar em questão. 

Critérios de Exclusão: foram excluídas as gestantes inseridas no 

ambulatório de pré-natal no período de 2009 a 2015, que apresentavam  

diagnóstico de Diabetes Mellitus anterior à gestação atual. 

Inicialmente, foram contabilizadas 6.459 gestantes; no entanto, 347 não 

possuíam número de registro e seus nomes estavam incompletos, o que dificultou 

sua identificação gerando, então, o quantitativo de 6.112 gestantes. Porém, 175 

apresentavam identificação repetida, devido a mais de uma gestação ocorrida 

durante o período investigado, resultando em uma população de 5.937 gestantes.  

De posse dos números dos prontuários indicados, foi realizada a 

randomização através do programa A Random Permutation25, o que possibilitou 

estabelecer sequências numéricas de vinte números, gerando 297 sequências 

relativas aos prontuários. Seguindo cada sequência, fez-se a solicitação dos 

prontuários no setor de Arquivo da Maternidade Escola, chegando-se ao número 

de 400 prontuários analisados. Na primeira leitura, 217 prontuários controle e 93 

prontuários caso foram encontrados, além de excluídos 90 prontuários por não se 

adequarem aos critérios de inclusão. 
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De posse da quantidade numérica suficiente para a amostra do grupo 

controle, decidiu-se continuar solicitando os prontuários seguindo a ordem da 

mesma randomização. Porém, foi realizada uma pré-análise dos mesmos sendo 

selecionados 107 prontuários de gestantes com glicemia instável para o grupo 

caso. Além desses, alguns outros ainda foram excluídos por apresentarem 

inconsistências nos registros. Assim, para atingir a amostra mínima do grupo caso, 

foram analisados mais 640 prontuários, totalizando 1.040 submetidos aos critérios 

de inclusão estabelecidos. 

Para o grupo caso, foram selecionadas as mulheres que apresentaram 

glicemia instável, e para o grupo controle, as gestantes que não tiveram 

instabilidade glicêmica. 

 

3.3.2 Fontes e Métodos de Seleção 

No Ambulatório de Pré-natal da Maternidade Escola, cenário do estudo, há 

um livro intitulado “Livro de Acolhimento do Pré-Natal”. Nele estão relacionados o 

nome e o número de prontuário de todas as gestantes que receberam atendimento 

e foram absorvidas pelo referido Ambulatório. Desse livro, foram retirados os 

números de prontuários de gestantes que receberam atendimento entre 2009 e 

2015 e que atendiam aos critérios de inclusão e exclusão.  

De posse destas informações, foi realizada a randomização dos prontuários 

investigados no estudo utilizando-se o programa A Random Permutation25, 

considerando-se 20% de perda. 

 

3.3.3 Determinação do Tamanho Amostral 

O tamanho da amostra mínimo foi calculado considerando os dados de um 

estudo piloto com 17 casos (gestantes com glicemia instável) e 31 controles 

(gestantes sem instabilidade glicêmica).  

A obesidade foi o fator escolhido para determinação da amostra por ser um 

fator de risco muito presente na população que apresenta glicemia instável na 

gestação, e o IMC foi usado como uma variável proxy para a obesidade. Pelo IMC, 

no grupo caso, foram classificadas cinco gestantes como obesas (𝑝1 = 5/17 =

35,3%). No grupo controle foram encontrados sete obesas (𝑝2 = 7/31 = 22,6%). 
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De acordo com tais informações, o tamanho amostral mínimo do grupo caso (𝑛1) e 

o tamanho amostral mínimo do grupo controle (  ) foram determinados pelo 

método de Kelsey26, dado por: 

 

 

 

Onde  

= número de casos 

= número de controles 

 = porcentagem de casos expostos ao fator  

 =porcentagem de controles expostos ao fator 

 = razão de controles para casos  

 : valor diretamente ligado ao nível de significância  desejado para a 

diferença entre as proporções de interesse.   

: valor diretamente ligado ao poder desejado para o teste, dado por 1- 

.    

Z/2 e Zsão obtidos pela função inversa da distribuição de probabilidades 

gaussiana padrão para os argumentos /2 e 1-, respectivamente. 

 

 

 

Daí para um nível de confiança bilateral de 95% (Z/2 = 1,96), nível de poder 

de 80% (𝑍1−𝛽 = 0,84), e razão de controle para casos  obteve-se 𝑛1 = 𝑛2 =

200.  Ou seja, dever-se-ia obter, no mínimo, 200 casos e 200 controles para a 

realização desta pesquisa.  Pelo método de Fleiss27, as amostras mínimas 

deveriam ser 𝑛1 = 𝑛2 = 199; e pelo método de Fleiss27 com correção de 

continuidade, as amostras mínimas deveriam ser 𝑛1 = 𝑛2 = 214.  Dentre os três 

valores, optou-se pelo tamanho amostral mínimo mediano de 200 gestantes em 

cada grupo.  
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A amostra conquistada cumpriu o tamanho mínimo, tendo ao todo 417 

gestantes, sendo 217 do grupo controle e 200 do grupo de casos.  

 

3.4 Variáveis 

Independentes / preditoras: Sobrepeso ou obesidade, familiares 

portadores de DM, idade, hipertensão arterial sistêmica (HAS)/ pré-eclâmpsia, 

história de perdas gestacionais repetidas, história de intolerância à glicose ou 

diabetes gestacional, história de macrossomia, história de óbito fetal / neonatal sem 

causa evidente, história de malformação fetal, estatura, excessivo ganho de peso 

materno, sedentarismo, uso de drogas hiperglicêmicas, polidramnia, macrossomia 

/ CIUR na gestação atual, Síndrome de ovários policísticos, que são variáveis que 

podem identificar os fatores de risco para a glicemia instável. Não foram 

investigados os fatores de risco descritos por NANDA-I, tendo em vista, os mesmos 

estarem relacionados a pessoas que não estejam grávidas. Segue-se o Quadro 1 

com a descrição das variáveis e respectiva definição. 

 

Quadro 1 – Descrição das Variáveis Independentes investigadas 

Variáveis Definição 
Sobrepeso ou 
obesidade 

Foram consideradas com sobrepeso as pacientes que apresentaram 
estado nutricional inicial com IMC de 25 até 29,9kg/ m2 e obesas as que 
possuíam IMC a partir de 30kg/ m1,9. 

Familiares portadores 
de DM 

Foram considerados familiares de 1º grau- pai, mãe, filho e irmão e 
considerados outros familiares como 2º grau em diante. 

Idade  Foram investigadas as idades de todas as gestantes que participaram do 
estudo. 

Hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) / 
Pré-eclâmpsia 

Hipertensão arterial é definida como o aumento de níveis tensionais iguais 
ou superiores a 140mmHg de pressão sistólica e iguais ou superiores a 
90mmHg de pressão diastólica. Pré-eclâmpsia: Ocorre em mulheres 
inicialmente normotensas que desenvolvem (a partir da 20ª semana de 
gestação) HAS e proteinúria (> 300 mg/24h)9. Foram considerados os 
registros nos prontuários das gestantes com diagnóstico médico de 
hipertensão e/ou pré-eclampsia. 

Estatura  Foram investigadas as estaturas de todas as gestantes do estudo e 
quantificadas as evidências encontradas. 

História de perdas 
gestacionais repetidas 

Foram consideradas perdas gestacionais repetidas, os abortos 
espontâneos aos quais as gestantes vivenciaram e apresentaram registro 
no prontuário. 

História de intolerância 
à glicose ou diabetes 
gestacional 

Foram consideradas as gestantes que relataram histórico de intolerância 
à glicose ou diabetes gestacional em gestação anterior. 

(continua) 
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  (continuação) 

História Macrossomia 
anterior e na gestação 
atual 

Foram considerados recém natos macrossômicos aqueles, cujo registro 
nos prontuários, apresentaram peso de nascimento superior a 4.000 g ou 
o feto com peso acima do percentil 95 de acordo com a sua idade 
gestacional28 na gestação atual ou em gestação anterior. 

Polidramnia Polidramnia é o acúmulo de líquido amniótico atingindo volume superior 
a 2.000m9. Foram consideradas as gestantes que apresentaram o 
diagnóstico de polidramnia de acordo com o resultado de ultrassonografia 
obstétrica. 

 História de óbito 
fetal/neonatal sem 
causa evidente 

Foi considerado óbito fetal, quando a gestante informou histórico anterior 
de óbito acontecido com idade gestacional a partir de 22 semanas ou 154 
dias ou expulsão de feto com estatura mínima de 25cm ou peso igual ou 
superior a 500g e óbito neonatal, histórico anterior de morte de crianças 
com idade entre 0 a 27 dias de vida completos29. 

História de 
malformação fetal 

São anomalias funcionais ou estruturais no feto originados antes do 
nascimento que tem como causas genéticas, ambientais ou 
desconhecidas30. Foram consideradas histórias anteriores de anomalias 
no feto registradas no prontuário. 

Crescimento 
Intrauterino Restrito 
(CIUR) 

Ocorre quando o crescimento do feto não alcança o potencial genético no 
seu desenvolvimento de acordo com a IG2. Foram considerados fetos com 
CIUR, todos aqueles que tiveram o diagnóstico confirmado através de 
ultrassonografia obstétrica e registrado em prontuário. 

Excessivo ganho de 
peso materno 

Foram consideradas com excessivo ganho de peso materno as pacientes 
que apresentaram ganho de peso total na gestação quando iniciaram a 
gravidez com: 
IMC até 24,9kg/ m2(acima de 16 kg); 
IMC de 25 até 29,9kg/ m2 (acima de 11,5 kg); 
IMC a partir de 30kg/ m2 (acima de 9kg)9 

Sedentarismo Foram consideradas sedentárias as gestantes que têm registro no 
prontuário de não ter prática de atividade física regular na gestação. As 
gestantes consideradas não sedentárias,foram aquelas que 
apresentaram registro no prontuário de prática de atividade física regular 
durante a gestação. 

Uso de drogas 
hiperglicêmicas 

Foram consideradas gestantes em uso de drogas hiperglicêmicas, 
aquelas que apresentaram registro no prontuário de que utilizaram 
medicamentos que aumentam os níveis de glicemia. Ex.: corticoides, 
diuréticos tiazídicos, etc.1 

Síndrome de ovários 
policísticos 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma endocrinopatia comum, 
presente em mulheres em idade reprodutiva que se caracteriza por 
anovulação crônica, excesso de androgênios comprovado clínica ou 
laboratorialmente, e ultrassonografia com policistos presentes nos 
ovários31. Foram consideradas as gestantes que apresentaram registro no 
prontuário, de tal endocrinopatia. 

Fonte: elaborado pela autora do estudo, 2017. 

 

Peso de nascimento da mãe acima de 4000g ou abaixo de 2700g, deposição 

central excessiva de gordura corporal, glicosúria na primeira consulta de pré-natal 

e história de RN com hipoglicemia neonatal e/ou síndrome do desconforto 

respiratório, são alguns dos fatores de risco que não foram investigados tendo em 

vista ser este um estudo retrospectivo, e o fato de tais informações não constarem 

nos prontuários das gestantes, impossibilitando a verificação dessas informações. 
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Dependente/desfecho: GLICEMIA INSTÁVEL 

 

Foram considerados como glicemia instável: valores acima de 92 mg/dl para 

glicemia em jejum, valores acima de 180 mg/dl após 1 hora de sobrecarga glicídica 

e valores acima de 153 mg/dl após 2 horas de sobrecarga glicídica no exame de 

glicemia Pós-Prandial ou TOTG1,7,19. 

 

3.5 Coleta de Dados   

Para a coleta de dados utilizou-se um instrumento (APÊNDICE A) 

previamente elaborado de acordo com os objetivos do estudo preestabelecidos, 

tendo como finalidade identificar fatores de risco para o diagnóstico de enfermagem 

Risco de Glicemia Instável O formulário foi dividido em três fases, sendo a primeira 

composta por critérios de seleção com um item contendo pergunta fechada; a 

segunda, de identificação, com oito itens de perguntas abertas e fechadas; e a 

terceira, composta pela história obstétrica e do parto, distribuída em dezesseis 

questões abertas e fechadas. 

Foram utilizados os resultados de exames laboratoriais (Glicemia em Jejum 

e Glicemia Pós-Prandial e/ou Teste oral de Tolerância à Glicose) registrados nos 

prontuários das gestantes.  

Participaram do processo de coleta dos dados nos prontuários, a 

pesquisadora e duas acadêmicas de enfermagem, sob sua orientação, as quais 

foram treinadas no cenário do estudo com o instrumento e os prontuários das 

pacientes. As acadêmicas receberam orientações e observaram algumas coletas 

de dados da pesquisadora, além das coletas iniciais terem sido realizadas em 

conjunto com a pesquisadora, a fim de detectar dúvidas que pudessem surgir 

durante o processo. 

 

3.6 Análise Estatística 

A partir dos dados coletados, foi construído um banco de dados em planilha 

eletrônica para analisá-los pelo programa SPSS (Statistical Packageforthe Social 

Science), versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007®.  
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Para a caracterização da amostra e a análise descritiva do comportamento 

das variáveis, os dados foram sintetizados por meio dos cálculos de estatísticas 

descritivas (média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de 

variação (CV) e proporções de interesse), distribuições de frequências simples e 

em tabelas cruzadas, sempre comparando os resultados dos grupos caso e 

controle.   

A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada 

baixa se CV < 020; moderada se 0,20 ≤ CV < 0,40 e alta se CV ≥ 0,40.   

A distribuição de frequências em classes de uma variável quantitativa foi 

obtida seguindo a determinação do número de classes pela fórmula de Sturges 

dada por 𝑛𝑐 = 1 + 3,32 log 𝑛  e amplitude de classes dada por  . 

 Para investigar a associação significativa entre um determinado fator e o 

diagnóstico de glicemia instável, foi aplicado o teste qui-quadrado, e quando um 

dos princípios do teste qui-quadrado foi violado, utilizou-se o teste exato de Fisher.  

A medida (estimador) usada para expressar o risco foi a Razão de Chances 

ou OddsRatio (OR), a qual avaliou a relação entre a chance de um indivíduo do 

grupo caso apresentar um fato, desfecho ou característica, comparada à do 

indivíduo do grupo controle. A análise por OR é um método bastante conhecido, 

disponível em diversos pacotes estatísticos e possui boas propriedades 

estatísticas. A significância da OR foi avaliada pelo intervalo da OR, que não pode 

conter o valor 1, o que significaria indivíduos de ambos os grupos, caso e controle, 

terem a mesma chance de apresentar o fator ou desfecho.  

Análise similar foi feita para avaliar a chance de um indivíduo portador de 

alguma comorbidade apresentar instabilidade na glicemia em relação à paciente 

que não apresentou instabilidade glicêmica.  A gestante era considerada obesa se 

o seu IMC pré-Gestacional fosse maior ou igual a 30 Kg/m2, e em sobrepeso se 

seu IMC pré-gestacional fosse maior ou igual a 25 Kg/m2 e menor que 30 Kg/m2. 

Na Análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade 

da distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. 

Quando a hipótese de distribuição normal não foi rejeitada nos grupos, a 

comparação de dois grupos foi feita pelo teste t de Student. A igualdade das 

variâncias, necessária para a execução do teste t de Student sem correção, foi 
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avaliada pelo teste de Levene. Quando em um dos grupos a hipótese de 

normalidade da distribuição foi rejeitada por pelo menos um dos testes, foi utilizado 

para a comparação dos dois grupos o  teste não paramétrico de Mann-Whitney.  

Duas medidas repetidas em tempos distintos foram comparadas pelo teste t de 

Student quando normais, ou pelo teste de Wilcoxon quando não normais.   

O teste de Mann-Whitney é baseado nos postos dos valores obtidos 

combinando-se as duas amostras. Isso é feito ordenando-se esses valores, do 

menor para o maior, independentemente do fato de qual população cada valor 

provém. Quando realizado o teste de Mann-Whitney as médias dos postos de cada 

grupo também foram apresentadas. A associação entre duas variáveis quantitativas 

foi investigada por Análise de Correlação.  As correlações entre as variáveis do 

estudo foram determinadas pelo Coeficiente de Correlação de Pearson, no caso de 

distribuição Normal, e quando não verificada a distribuição Normal, pelo coeficiente 

de Correlação de Spearman. A significância dos coeficientes de Correlação foi 

avaliada pelo teste do Coeficiente de Correlação, pelo qual um coeficiente é 

significativamente não nulo se o p-valor do teste de correlação for menor que o 

nível de significância 0,05. A correlação entre duas variáveis foi considerada 

suficientemente forte se o coeficiente de correlação apresentasse valor absoluto 

maior que 0,7.    

Como foi registrada a idade gestacional em que ocorreram as alterações na 

glicemia em jejum, na glicemia pós-prandial (GPP) 1h e na glicemia pós-prandial 

(GPP) 2h ou Teste oral de tolerância à glicose (TOTG), foi feita análise do tempo 

de sobrevivência até estes desfechos pela metodologia de Kaplan-Meier. A 

comparação dos grupos caso e controle foi feita pelo gráfico da sobrevivência 

acumulada de Kaplan-Meier, e também pela comparação dos tempos de sobrevida 

média feita pelos testes de Log-Bank, Breslow e Tarone-Ware. 

Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância 

máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes: 

rejeição da hipótese nula, sempre que o p-valor associado ao teste fosse menor 

que 0,05. Nos testes que forneceram os p-valores assintóticos e exatos, foram 

considerados os p-valores exatos.32-37. 
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Para a identificação de um ponto de corte ótimo para a idade que 

maximizasse o risco do diagnóstico de GI, foi usada a metodologia da Curva ROC 

(Receiver Operating Characteristic). A medida de desempenho do teste diagnóstico 

proposto usando tal ponto de corte, foi a área sob a curva ROC (Área Under the 

Curve- AUC), e a significância da área sob a curva ROC foi avaliada pelo teste que 

julga a hipótese nula H0: a área sob a curva ROC é igual a 0,5. Sob a hipótese nula, 

o teste proposto não tem o poder de discriminar indivíduos doentes e não doentes, 

daí porque se espera rejeitar H0. Além do teste de significância, foi obtido intervalo 

de confiança assintótico para a área sob a curva, para o qual espera-se não conter 

o valor 0,5.  

Como instrumento de trabalho, esta pesquisa visa oferecer uma ferramenta 

que possa prever, a partir de suas variáveis de base, se uma mulher vai ter ou não 

GI. Para tal, foi feita a Análise de Regressão Logística considerando a ocorrência 

de GI como sendo a variável binária dependente do modelo. A Regressão Logística 

é uma técnica desenvolvida na década de 60 para investigar a relação entre 

variáveis métricas e não métricas e uma variável dependente categórica binária. A 

Regressão Logística não pressupõe a existência de homogeneidade de variância 

e normalidade dos resíduos; destina-se, a aferir a probabilidade de ocorrência de 

um evento de interesse. O método usado para estimar os parâmetros do modelo 

foi o método da máxima verossimilhança, e o método de escolha das variáveis do 

modelo foi o de Forward Ward34. 

 

3.7 Aspectos Éticos 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Instituição proposta para ser o cenário do estudo. Solicitou-se autorização formal à 

instituição (APÊNDICE B) para utilização dos dados dos prontuários das gestantes, 

com o compromisso de não revelar nomes e dados das pacientes que pudessem 

comprometer ou expor a população estudada. 

O Parecer de aprovação pelo CEP, que recebeu o número 1.705.122 

(ANEXO) e a autorização para acesso ao cenário do estudo, viabilizaram o início 

da coleta de dados, com base nos aspectos ético-legais determinados na 

Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
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3.8 Avaliação dos Riscos e Benefícios   

Considerou-se a possibilidade de haver riscos mínimos para o estudo, o que 

levou os pesquisadores a se comprometerem respeitar os princípios éticos durante 

a condução da pesquisa. Não foram causados danos ou desconfortos físicos às 

participantes, já que foi um estudo baseado em registros identificados em 

prontuários, sendo garantida a confidencialidade das informações obtidas.  

Quanto aos benefícios, o propósito do estudo foi a avaliação dos resultados 

encontrados com expectativa de contribuição para a redução da alta incidência de 

morbimortalidade perinatal, além dos custos para o sistema de saúde. 
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4 RESULTADOS 

 

A amostra deste estudo constou de 417 gestantes atendidas em um 

ambulatório de pré-natal da Maternidade Escola da UFRJ, no período de 2009 a 

2015, sendo 217 gestantes (52,0%) sem glicemia instável (grupo controle) e 200 

gestantes (48,0%) com instabilidade glicêmica (grupo caso).   

A Tabela 1 traz as principais estatísticas da distribuição das variáveis 

sociodemográficas dos dois grupos. A idade das gestantes nos grupos caso e 

controle, apresentaram mediana de 30 anos no grupo caso, enquanto no grupo 

controle, as mulheres apresentaram mediana de 27 anos. As estatísticas de idade 

dos dois grupos, foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney, 

que resultou num p-valor < 0,001, demonstrando que houve diferença significativa 

entre a idade das gestantes dos grupos caso e controle.  

Os níveis de escolaridade mais freqüentes foram o ensino fundamental 

completo, o ensino médio completo e o ensino médio incompleto. Não houve 

diferença significativa no perfil de escolaridade das gestantes dos grupos caso e 

controle (p-valor=0,901 do teste qui-quadrado).  

As gestantes eram tipicamente casadas ou viviam em união estável nos dois 

grupos. O teste qui-quadrado, aplicado para saber se havia diferença significativa 

nas distribuições do estado civil dos grupos caso e controle, foi inconclusivo por 

conter 50% das células com freqüência esperada menor que 5, mas deixou indícios 

de que não havia diferença significativa entre as duas distribuições (p-valor=0,129).  

Em ambos os grupos predominaram as gestantes da zona Sul do Rio de 

Janeiro. O teste qui-quadrado não acusou diferença significativa entre as 

distribuições de região geográfica das mulheres dos grupos caso e controle (p-

valor=0,942).  

No grupo caso predominaram as gestantes da cor/raça branca (54,7%). No 

grupo controle predominaram mulheres pardas (45,4%) e brancas (43,7%). O teste 

qui-quadrado não acusou diferença significativa entre as distribuições de raça/cor 

nos grupos caso e controle (p-valor=0,062).  

A religião católica foi predominante em ambos os grupos. O teste qui-

quadrado aplicado para investigar se havia diferença significativa nas distribuições 
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de religião dos grupos, foi inconclusivo por conter 57,1% das células com 

freqüência esperada menor que 5, mas deixou indícios de que não havia diferença 

significativa entre as duas distribuições (p-valor=0,304). 

Na distribuição de frequência de ocupação declarada pelas gestantes dos 

grupos caso e controle, as ocupações “Trabalhadores dos serviços, vendedores do 

comércio em lojas e mercados” e “Do lar” predominaram em ambos os grupos. O 

teste qui quadrado, aplicado para saber se havia diferença significativa nas 

distribuições de ocupação de ambos os grupos, foi inconclusivo por conter 42,9% 

das células com frequência esperada menor que 5, mas deixou indícios de que não 

havia diferença significativa entre as duas distribuições (p-valor=0,066). 
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Tabela 1 - Distribuição das gestantes nos grupos caso e controle de acordo com as 

variáveis sociodemográficas. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 2015. 

Variáveis Caso 
(n=200) 

Controle 
(n=217) 

Valor p  

Idade ** 30 (25-36) 27(21-33) < 0,001 
Escolaridade*   0,901 
Fundamental Completo 52(26,5%) 51(23,7%)  
Fundamental Incompleto 12(6,1%) 10(4,7%)  
Médio Completo 55(28,1%) 66(30,7%)  
Médio Incompleto 44(22,4%) 55(25,6%)  
Superior Completo 16(8,2%) 17(7,9%)  
Superior Incompleto 17(8,7%) 16(7,4%)  
Estado Civil *   0,129 
Casado/União Estável 142(71,0%) 132(60,8%)  
Solteiro 55(27,5%) 82(37,8%)  
Viúvo 2(1,0%)  1(  0,5%)  
Separado/Divorciado 1(0,5%) 2(  0,9%)  
Zona_moradia*   0,942 
Sul 69(34,5%) 81(37,5%)  
Norte 47(23,5%) 48(22,2%)  
Centro 36(18,0%) 41(19,0%)  
Oeste 23(11,5%)          21 (9,7%)  
Outros Municípios 25(12,5%)         25 (11,6%)  
Cor_Raça*   0,062 
Branca 104(54,7%) 80(43,7%)  
Parda 64(33,7%) 83(45,4%)  
Preta 22(11,6%) 20(10,9%)  
Religião*   0,304 
Católica 37(55,2%) 43(54,4%)  
Evangélica 22(32,8%) 18 (22,4%)  
Espírita 1(1,5%) 4 (5,1%)  
Outras - 3 (3,8%)  
Ocupação*                      0,066 
Do lar 47 (24,9%) 50(25,5%)  
Trabalhadores dos serviços, 
vendedores do comércio em lojas 
e mercados 

47 (24,9%) 40(20,4%)  

Outras ocupações*** 
  

95 (50,4%) 106 (53,9%)  

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 
*n (%); ** Mediana (amplitude interquartil 25-75); ***Forças Armadas, Policiais e Bombeiros Militares, 
Profissionais das ciências e das artes, Técnicos de nível médio, Trabalhadores de serviços administrativos, 
Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais, Trabalhadores de manutenção e reparação, 
Estudante/ Universitária/ estagiária, Doméstica/ Diarista/ Arrumadeira/ Faxineira/ Aux. de Serviços Gerais/ 
encarregada de limpeza/ servente, Babá/ Aux. de creche, Autônoma / Microempresária, Vigia/ segurança/ 
Vigilante e cobradora. 

 

A Tabela 2 traz a distribuição de frequência e as principais estatísticas das 

variáveis obstétricas das gestantes nos grupos caso e controle. No grupo caso, as 

mulheres tinham entre 1 e 11 gestações, que resultaram numa mediana (P 50) de 

2 gestações, e percentil 25 = 1 e percentil 75 = 3, mostrando alta variabilidade do 

número de gestações entre as mulheres do grupo caso. No grupo controle, as 
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mulheres tinham entre 1 e 7 gestações, que resultaram numa mediana (P50) de 2 

gestações, e percentil 25=1 e percentil 75=2, mostrando também alta variabilidade 

do número de gestações entre as mulheres do grupo controle.  

Em ambos os grupos, 1 ou 2 foi o número de gestações mais frequente. Uma 

vez que a distribuição destas variáveis não era normal, as estatísticas do número 

de gestações das mulheres dos dois grupos foram comparadas pelo teste não 

paramétrico de Mann Whitney, que resultou num p-valor=0,020. Conclui-se que 

houve diferença significativa entre o número de gestações dos grupos caso e 

controle. As gestantes com glicemia instável tinham significativamente mais 

gestações que as gestantes do grupo controle, que não tiveram esse agravo. As 

diferenças entre os grupos são mais evidenciadas pelas médias dos postos das 

observações dos grupos comparados.  

No grupo caso, as mulheres tinham entre 0 e 10 partos, que resultaram numa 

mediana (P50) de 1 parto, e percentil 25=0 e percentil 75=1, mostrando alta 

variabilidade do número de partos entre as mulheres desse grupo. Quanto ao grupo 

controle, as mulheres tinham entre 0 e 5 partos que resultaram numa mediana 

(P50) de 0 parto e percentil 25=0 e percentil 75=1, mostrando também alta 

variabilidade do número de partos entre as mulheres desse grupo.  

Em ambos os grupos, o número de partos mais frequente era de 0 parto, ou 

seja, a maioria das mulheres não tinha tido nenhum parto até aquela gravidez. A 

distribuição do número de partos de ambos os grupos não seguiu a distribuição 

normal.  Sendo assim, as estatísticas do número de partos das mulheres dos dois 

grupos foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney, que 

resultou num p-valor=0,014. Observa-se que houve diferença significativa entre o 

número de partos das gestantes dos dois grupos. As gestantes com glicemia 

instável tiveram significativamente maior número de partos que as gestantes do 

grupo controle, que não apresentaram instabilidade na glicemia. As diferenças 

entre os grupos são mais evidenciadas pelas médias dos postos das observações 

dos grupos comparados. 

A distribuição de frequência e as principais estatísticas da distribuição do 

número de abortos das mulheres nos grupos caso e controle foram: no grupo caso, 

as mulheres tinham entre 0 e 5 abortos que resultaram numa mediana (P50) de 0 



 46 

aborto, e percentil 25=0 e percentil 75=1, mostrando alta variabilidade do número 

de abortos entre as mulheres desse grupo. No grupo controle, as mulheres tinham 

entre 0 e 5 abortos que resultaram numa mediana (P50) de 0 parto, e percentil 25=0 

e percentil 75=1, mostrando também alta variabilidade do número de abortos entre 

as mulheres desse grupo. Em ambos os grupos, o número de abortos mais 

frequente era de 0 aborto. Sendo assim, as estatísticas do número de abortos das 

mulheres dos dois grupos foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann 

Whitney, resultando em um p-valor=0,638. Observa-se que não houve diferença 

significativa entre o número de abortos das gestantes dos dois grupos.  

Em relação à distribuição, nos grupos caso e controle, da idade gestacional 

das mulheres ao iniciarem o pré-natal, foi observado que no grupo caso, as 

mulheres iniciaram seu pré-natal entre 6 e 34 semanas, que resultaram numa 

mediana (P50) de 12 semanas e percentil 25=10 e percentil 75=18, mostrando alta 

variabilidade na idade gestacional de início do pré-natal entre essas mulheres. No 

grupo controle, as mulheres iniciaram seu pré-natal entre 3 e 38 semanas, que 

resultaram numa mediana (P50) de 12 semanas e percentil 25=10 e percentil 

75=17, mostrando alta variabilidade na idade gestacional entre as mulheres desse 

grupo. Sendo assim, as estatísticas da idade gestacional no início do pré-natal das 

mulheres dos dois grupos, foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann 

Whitney, que resultou em um p-valor=0,529. Observa-se que não houve diferença 

significativa entre a idade gestacional do início do pré-natal de mulheres de ambos 

os grupos. 

Em relação à distribuição de frequência e as principais estatísticas do IMC 

pré-gestacional dos grupos caso e controle, observa-se: no grupo caso, as 

mulheres tinham IMC pré-gestacional entre 17 e 42 Kg/m2, que resultaram numa 

mediana (P50) de 27,0 Kg/m2 e percentil 25=24 e percentil 75=30, mostrando baixa 

variabilidade na distribuição do IMC pré-gestacional entre as mulheres do grupo 

caso. No grupo controle, as mulheres tinham IMC pré-gestacional entre 15 e 38 

Kg/m2, que resultaram em uma mediana (P50) de 24,0 Kg/m2 e percentil 25=21 e 

percentil 75=27, mostrando baixa variabilidade na distribuição do IMC pré-

gestacional entre essas mulheres. Sendo assim, as estatísticas do IMC pré- 

gestacional nos dois grupos foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann 
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Whitney, que resultou em um p-valor<0,001. Observa-se que houve diferença 

significativa entre o IMC pré-gestacional de mulheres de ambos os grupos. As 

mulheres do grupo caso, com glicemia instável, tinham IMC pré-gestacional 

significativamente maior que as mulheres do grupo controle. As diferenças entre os 

grupos são mais evidenciadas pelas médias dos postos das observações. 

Em relação à distribuição de frequência e as principais estatísticas do IMC 

gestacional dos grupos caso e controle, observa-se: no grupo caso, as mulheres 

tinham IMC gestacional entre 17 e 41 Kg/m2, que resultaram na mediana (P50) de 

28,0 Kg/m2 e percentil 25=25 e percentil 75=33 Kg/m2, mostrando baixa 

variabilidade na distribuição do IMC gestacional entre as mulheres do grupo caso. 

No grupo controle, as mulheres tinham IMC gestacional entre 16 e 39 Kg/m2, que 

resultaram em uma mediana (P50) de 25,0 Kg/m2 e percentil 25=22 e percentil 

75=29 Kg/m2, mostrando baixa variabilidade na distribuição do IMC gestacional 

entre as mulheres do grupo controle.  

Sendo assim, as estatísticas do IMC gestacional das mulheres dos dois 

grupos foram comparadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney, que 

resultou em p-valor < 0,001. Observa-se que houve diferença significativa entre o 

IMC gestacional de mulheres de ambos os grupos. As mulheres do grupo caso, 

com glicemia instável tinham IMC gestacional significativamente maior que as 

mulheres do grupo controle. As diferenças entre os grupos são mais evidenciadas 

pelas médias dos postos das observações. 

As principais estatísticas para a Idade Gestacional na Detecção de Diabetes 

Gestacional foram evidenciadas pela idade gestacional em que foi detectada a DG 

entre 8 e 40 semanas com moderada variabilidade, entretanto foi detectado com 

maior frequência entre 28 e 31 semanas de gestação (32,14%) ou entre 24 e 27 

semanas (26,02%), com mediana (P50) de 27 semanas e percentil 25=21,5 e 

percentil 75=30.  
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Tabela 2 - Estatísticas das variáveis obstétricas das gestantes nos grupos caso e 

controle. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 
 

Variáveis 

Caso 
(n=200) 

Controle 
(n=217) 

 
 

p-valor do teste 
de Mann-
Whitney 

Mediana*  Média 
dos 

postos 

Mediana* 
 

Média dos 
postos 

Número de gestações 2 (1-3) 222,52 2 (1-2) 196,54 0,020 

Número de partos 1 (0-1) 222,75 0 (0-1) 196,33 0,014 

Número de abortos 0 (0-1) 211,24 0 (0-1) 206,93 0,638 

IG no início do pré-natal 12 (10- 18) 212,86 12 (10-17) 205,44 0,529 

IMC Pré-gestacional 27 (24-30) 207,74 24 (21-27) 151,05 < 0,001 

IMC Gestacional 28 (25-33) 548,54 25 (22-29) 169,52 < 0,001 

IG na detecção de 

glicemia instável 

27(21,5- 30)     

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 

*Mediana (Quartil 1; Quartil 3) 

Adicionalmente, foi feita a análise a partir da classificação do IMC pré-

gestacional. A Tabela 3, a seguir, traz a distribuição de frequência da classificação 

do IMC pré-gestacional nos grupos caso e controle. Corroborando a conclusão da 

análise anterior, observa-se maior proporção de gestantes com peso normal no 

grupo controle (59,0%) e, consequentemente, maior proporção de mulheres com 

sobrepeso (38,0%) e obesidade (33,2%) no grupo caso. A associação entre 

classificação do IMC pré-gestacional e glicemia instável foi significativa sob o ponto 

de vista estatístico, e o p-valor do teste qui-quadrado para a distribuição 

apresentada foi < 0,001. De fato, observa-se na Tabela 3 que os intervalos de 

confiança  (IC) das proporções dos grupos caso e controle não se interceptam.  

Também foi feita a análise a partir da classificação do IMC gestacional, 

apresentada na tabela a distribuição de frequências da classificação do IMC 

gestacional nos grupos caso e controle. Corroborando a conclusão da análise 

anterior, observa-se maior proporção de gestantes com peso normal no grupo 

controle (48,4%) e, consequentemente, maior proporção de mulheres com 

sobrepeso (39,7%) e obesidade (42,2%) no grupo caso. A associação entre 

classificação do IMC gestacional e glicemia instável foi significativa sob o ponto de 

vista estatístico: o p-valor do teste qui-quadrado para a distribuição apresentada na 

Tabela 3 foi <0,001. De fato, observa-se na Tabela 3 que os intervalos de confiança 
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(IC) das proporções dos grupos caso e controle não se interceptam. No grupo 

controle, as mulheres ganharam entre -2800g e 24500g, com mediana de 10.200 

g, mostrando alta variabilidade no ganho de peso gestacional. No grupo caso, as 

mulheres ganharam entre -6500 g e 24.600 g, que resultaram na mediana de 7.650 

g, mostrando alta variabilidade na distribuição do ganho de peso das mulheres 

desse grupo. 

Observa-se que houve diferença significativa entre o ganho de peso 

gestacional de mulheres dos grupos caso e controle (p-valor< 0,001 do teste t de 

Student). As mulheres do grupo caso ganharam, sob o ponto de vista estatístico, 

peso significativamente menor que as mulheres do grupo controle; todavia, 

apresentou-se como limitação, a inserção tardia no pré-natal de algumas gestantes 

com GI que vinham encaminhadas das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com 

idade gestacional avançada, sendo desconhecido o peso adquirido durante a 

gestação até a chegada à maternidade. 

 

Tabela 3 - Distribuição de frequência da Classificação do IMC das gestantes dos 

grupos caso e controle. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009-2015 

Classificação Caso 
(n=200) 

IC da Proporção Controle 
(n=217) 

IC da Proporção Valor 
p 

 
IMC Pré Gestacional 
das gestantes  

    <0,001 

Peso Normal* 54 (28,9%) (28,46%- 29,34%) 102 (59,0%) (58,55%- 59,44%)  

Sobrepeso* 71 (38,0%) (37,52%- 38,47%) 40 (23,1%) (22,72%- 23,48%)  

Obesidade* 62 (33,2%) (32,74%- 33,66%) 31 (17,9%) (17,65%- 18,25%)  

IMC Gestacional das 
gestantes 

    <0,001 

Peso Normal* 36 (18,1%) (17,72%- 18,48%) 104 (48,4%) (47,94%- 48,86%)  

Sobrepeso* 79 (39,7%) (39,22%- 40,18%) 66 (30,7%) (30,28%- 31,12%)  

Obesidade* 84 (42,2%) (41,71%- 42,69%) 45 (20,9%) (20,53%- 21,27%)  

Ganho de peso 
gestacional ** 

7650,0  10.200,0  <0,001 

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 
*n (%) 
**Mediana 
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A Tabela 4, a seguir, traz a distribuição de frequência da classificação do IMC 

pré-gestacional nos grupos caso e controle para as 246 mulheres (59,0%) que 

iniciaram o pré-natal com até 13 semanas. Observa-se, também, que para essas 

mulheres ocorreu maior proporção de gestantes com peso normal no grupo controle 

(63,1%) e, consequentemente, maior proporção de mulheres com sobrepeso 

(37,8%) e obesidade (31,5%) no grupo caso.  

A Tabela 4 traz também a distribuição de frequência da classificação do IMC 

gestacional nos grupos caso e controle para as mulheres que iniciaram o pré-natal 

com até 13 semanas.  Observa-se que para essas mulheres ocorreu maior 

proporção de gestantes com peso normal no grupo controle (55,1%) e, 

consequentemente, maior proporção de mulheres com sobrepeso (37,6%) e 

obesidade (40,2%) no grupo caso.  

 

Tabela 4 - Distribuição de frequência da Classificação do IMC das gestantes dos 

grupos caso e controle, para as mulheres que iniciaram o pré-natal com até 13 

semanas. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

Classificação Caso 
(n=111) 

IC da Proporção Controle 
(n=103) 

IC da Proporção Valor p 

IMC Pré 
Gestacional 
das gestantes  

    < 0,001 

Peso Normal* 34 (30,6%) (29,79%- 31,41%) 65(63,1%) (62,18%- 64,02%)  

Sobrepeso* 42 (37,8%) (36,94%- 38,66%) 23(22,3%) (21,51%- 23,09%)  

Obesidade* 35 (31,5%) (30,68%- 32,32%) 15(14,6%) (13,93%- 15,27%)  

      
IMC 
Gestacional 
das gestantes 

    < 0,001 

Peso Normal* 26 (22,2%) (21,50%- 22,90%) 70 (55,1%) (54,33%- 55,87%)  

Sobrepeso* 44 (37,6%) (36,79%- 38,41%) 34 (26,8%) (26,12%- 27,48%)  

Obesidade* 47 (40,2%) (39,38%- 41,02%) 23 (18,1%) (17,51%- 18,69%)  

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 

*n (%) 

Ao comparar o IMC pré-gestacional com o IMC gestacional pareadamente 

pelo teste de Wilcoxon, observou-se que o aumento verificado no IMC das mulheres 

foi significativo para ambos os grupos (ambos os p-valores foram menores que 

0,001). O gráfico exibido na Figura 1, a seguir, traz as médias dos IMC pré- 

gestacional e gestacional nos grupos caso e controle. 
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Figura 1- Média de IMC pré-gestacional e gestacional nos grupos caso e controle. 

Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 
P=<0,001Média

 

      Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 

4.1 Investigação de Fatores de Risco 

Neste item objetivou-se investigar se alguns fatores e comorbidades 

observados na amostra apresentavam risco significativamente aumentado para o 

desenvolvimento de glicemia instável.  A Tabela 5 traz a síntese dos riscos para a 

glicemia instável em gestantes, os p-valores dos testes qui-quadrado avaliando a 

significância da associação, a razão de chances (OR) e o Intervalo de Confiança 

(IC da OR). Um risco torna-se aumentado para a glicemia instável em gestantes se 

o p-valor do teste qui-quadrado for menor que 5%, a OR for maior que 1 e o IC da 

OR não contiver o valor 1.  

A idade maior ou igual a 25 anos constitui um fator de risco significativamente 

aumentado para GI, cuja incidência entre as mulheres com menos de 25 anos foi 

de 34,1%.  Entre as mulheres com idade igual ou acima de 25 anos, a incidência 

foi significativamente maior: 54,4%. O p-valor do teste qui-quadrado sendo <0,001, 

acusou que a associação entre GI e faixa etária foi significativa, corroborando a 

comparação das idades dos dois grupos feita anteriormente. A razão de chances é 
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2,3 e é significativa (seu intervalo de confiança-IC não contém o valor 1). Sendo 

assim, estima-se que a chance de uma mulher com idade igual ou acima de 25 

anos apresentar GI é 2,3 vezes maior se comparada à mulher que tem menos de 

25 anos.   

A altura da mulher abaixo de 150 cm não constitui um fator de risco para GI.  

O grupo controle tinha 8 mulheres com estatura abaixo de 150 cm (3,7% das que 

informaram altura), e o grupo caso tinha também 8 mulheres com estatura abaixo 

de 150 cm (4,0% das que informaram altura). A incidência de GI entre as mulheres 

com altura menor que 150 cm foi de 50,0%, e entre as mulheres com altura maior 

ou igual a 150 cm, a incidência foi igual a 48,0%, mas não significativamente menor.  

O p-valor do teste qui-quadrado igual a 0,875 acusou que a associação entre 

GI e a estatura menor que 150 cm não foi significativa. A razão de chances é 0,92, 

sugerindo risco aumentado para quem tem estatura menor que 150 cm, mas, 

corroborando o teste qui-quadrado, a OR não foi significativa (seu intervalo de 

confiança-IC contém o valor 1).  

O histórico familiar de primeiro grau de DM constitui um fator de risco 

significativamente aumentado para GI. A incidência de GI entre as mulheres que 

não tinham histórico familiar de primeiro grau foi de 41,4%, e entre as mulheres que 

tinham histórico familiar de primeiro grau, a incidência foi significativamente maior, 

de 64,0%. O p-valor do teste qui-quadrado foi <0,001 acusou que a associação 

entre GI e Histórico Familiar de Primeiro Grau é significativa. A razão de chances é 

2,5 e é significativa (seu intervalo de confiança-IC não contém o valor 1). Sendo 

assim, estima-se que a chance de uma mulher que tem histórico familiar de primeiro 

grau apresentar GI é 2,5 vezes a chance de uma mulher que não tem histórico 

familiar de primeiro grau apresentar GI.  

O histórico familiar de segundo grau de DM em diante, constitui um fator de 

risco significativamente aumentado para GI. A incidência de GI entre as mulheres 

que não tinham histórico familiar de segundo grau em diante foi de 43,6%.  E entre 

as mulheres com histórico familiar de segundo grau em diante, a incidência foi 

significativamente maior, de 54,4%. O p-valor do teste qui-quadrado igual a 0,035 

acusou que a associação entre GI e Histórico Familiar de segundo grau em diante 

foi significativa. A razão de chances é 1,5 e é significativa (seu intervalo de 



 53 

confiança-IC não contém o valor 1). Sendo assim, estima-se que a chance de uma 

mulher que tem histórico familiar de segundo grau em diante apresentar GI é 1,5 

vezes maior que a chance de uma mulher que não tem histórico familiar de segundo 

grau em diante apresentar GI.  

A HAS constitui um fator de risco aumentado para GI. A incidência de GI 

entre as mulheres que não tinham HAS foi de 44,5%, e entre as que tinham, a 

incidência foi significativamente maior: 71,7%. O p-valor do teste qui-quadrado foi 

<0,001 acusou que a associação entre GI e HAS é significativa. A razão de chances 

é de 3,2 e é significativa (seu intervalo de confiança-IC não contém o valor 1). 

Sendo assim, estima-se que a chance de uma mulher que tem HAS apresentar GI 

é 3,2 vezes maior que a chance de uma mulher que não tem.  

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) constitui um fator de risco 

significativamente aumentado para GI. A incidência de GI entre as mulheres que 

não tinham SOP foi de 46,7%, e entre as que tinham SOP, foi significativamente 

maior: 72,2%. O p-valor do teste qui-quadrado igual a 0,034 acusou que a 

associação entre GI e SOP é significativa. A razão de chances é 3,0 e é significativa 

(seu intervalo de confiança-IC não contém o valor 1). Sendo assim, estima-se que 

a chance de uma mulher que tem SOP apresentar GI é 3,0 vezes maior do que a 

de uma mulher que não tem SOP. 

A Tireoidopatia não constitui um fator de risco para GI. A incidência de GI 

entre as mulheres que não tinham Tireoidopatia foi de 48,5%, e entre as que tinham, 

a incidência não foi significativamente maior, igual a 42,3%. O p-valor do teste qui-

quadrado igual a 0,543 acusou que a associação entre GI e Tireoidopatia não é 

significativa. A razão de chances é 0,58 (menor que 1) e não significativa (seu 

intervalo de confiança-IC contém o valor 1).  

O uso de drogas hiperglicêmicas não constitui um fator de risco para GI. A 

incidência de GI entre as mulheres que não usaram drogas hiperglicêmicas foi de 

47,1%, e entre as que usaram, a incidência foi maior, igual a 61,8%, porém, sob o 

ponto de vista estatístico, não significativamente maior (embora as proporções 

difiram em 14,7%  devido, provavelmente, ao fato de que o grupo de mulheres que 

fizeram uso dessas drogas ser muito pequeno, o teste não detectou diferença 

significativa entre estas proporções). O p-valor do teste qui-quadrado igual a 0,101 
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acusou que a associação entre GI e uso de drogas hiperglicêmicas não foi 

significativa. A razão de chances é 1,81, mas não significativa (seu intervalo de 

confiança-IC contém o valor 1).  

O Sedentarismo constitui um fator de risco significativamente aumentado 

para a GI. A incidência de GI entre as mulheres não sedentárias foi de 43,1%, e 

entre as sedentárias foi significativamente maior, igual a 80,6%. O p-valor do teste 

qui-quadrado igual a 0,005 acusou que a associação entre GI e Sedentarismo é 

significativa. A razão de chances é 4,7 e é significativa (seu intervalo de confiança-

IC não contém o valor 1). Sendo assim, estima-se que a chance de uma mulher 

sedentária apresentar GI é 4,7 vezes maior que a chance de uma mulher não 

sedentária apresentar GI.  

A Obesidade pré-gestacional constitui um fator de risco significativamente 

aumentado para GI.  A incidência de GI entre as mulheres não obesas antes da 

gestação foi de 46,8%, e entre as mulheres que estavam obesas antes da 

gestação, foi significativamente maior: 66,7%.  O p-valor do teste qui-quadrado 

igual a 0,001 acusou que a associação entre GI e Obesidade Pré Gestacional é 

significativa. A razão de chances é 2,3 e é significativa (seu intervalo de confiança-

IC não contém o valor 1). Sendo assim, estima-se que a chance de uma mulher 

obesa antes da gestação apresentar GI é 2,3 vezes maior que a chance de uma 

mulher não obesa antes da gestação apresentar GI.  
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Tabela 5 - Síntese dos riscos para glicemia instável em gestantes. Rio de Janeiro, 

região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 
Variáveis 

 
Casos/ 

Tamanho do 
grupo 

 
Incidência de 

Glicemia 
instável 

 
p-valor do 
teste qui 
quadrado 

 
OR 

 
IC da OR 

Idade*      

< 25 anos 
≥ 25 anos 

44/129 
156/287 

34,1% 
54,4% 

< 0,001 2,3 (1,5; 3,5) 

Altura*      

<150 cm 
≥ 150 cm 

     8/16 
191/398 

50,0% 
48,0% 

0,875 0,92 (0,34; 2,5) 

Histórico Familiar 
1ºGrau* 

     

Não 
Sim 

125/302 
71/111 

41,4% 
64,0% 

< 0,001 2,5 (1,60; 3,81) 

Histórico Familiar 2º 
Grau em diante* 

     

Não 
Sim 

116/266 
80/147 

43,6% 
54,4% 

0,035 1,5 (1,03; 1,32) 

HAS*      

Não 
Sim 

162/364 
38/53 

44,5% 
71,7% 

< 0,001 3,2 (1,68; 5,95) 

SOP*      

Não 
Sim 

186/398 
13/18 

46,7% 
72,2% 

0,034 3,0 (1,04; 8,45) 

Tireoidopatia*      

Não 
Sim 

189/390 
11/26 

48,5% 
42,3% 

0,543 0,58 (0,35;1,74) 

Uso drogas 
hiperglicêmicas* 

     

Não 
Sim 

178/378 
21/34 

47,1% 
61,8% 

0,101 1,81 (0,35; 1,43) 

Sedentarismo*      

Não 
Sim 

8/17 
54/67 

43,1% 
80,6% 

0,005 4,7 (1,5; 14,4) 

Obesidade Pré- 
Gestacional* 

     

Não 
Sim 

125/267 
62/93 

 46,8% 
 66,7% 

0,001 2,3 (1,4;3,7) 

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 

*n (%) 

 

Foi visto que a idade maior ou igual a 25 anos constitui um fator de risco 

significativamente aumentado para GI. Entretanto, é possível encontrar na literatura 

científica, citações que afirmam que a idade maior ou igual a 35 anos constitui um 

risco significativamente aumentado para GI. Por isso, foi feita a análise de 



 56 

significância do risco, considerando o ponto de corte de 35 anos para a idade. A 

incidência de GI entre as mulheres que tinham idade abaixo de 35 anos foi de 

43,4%, e entre as que tinham idade acima ou igual a 35 anos foi significativamente 

maior, de 63,5%. O p-valor do teste qui-quadrado igual a 0,001 acusou, de fato, que 

a associação entre GI e Idade acima de 35 anos é significativa, corroborando as 

referências bibliográficas. A razão de chances de 2,3 é significativa, pois seu 

intervalo de confiança-IC, (1,4; 3,6) não contém o valor 1. Sendo assim, estima-se 

que a chance de uma mulher com idade maior ou igual a 35 anos apresentar GI é 

2,3 vezes maior que a chance de uma mulher cuja faixa etária seja inferior. 

Na discordância deste ponto de corte, se 25 ou 35 anos, neste trabalho que 

teve uma boa amostra, aproveitou-se para investigar qual é o ponto de corte de 

idade que maximiza a sensibilidade e a especificidade e, consequentemente, a 

razão de chances para detecção de GI.  Para tal, foi usada a análise da curva ROC.  

A Figura 2, a seguir, traz a curva ROC para a Idade como indicador de GI. A Curva 

ROC permite evidenciar os valores para os quais existe maior otimização da 

sensibilidade em função da especificidade. Para cada ponto de corte foram 

calculados valores de sensibilidade e especificidade, que estão dispostos no 

gráfico. Um classificador perfeito corresponderia a uma linha horizontal no topo do 

gráfico, porém, esta dificilmente será alcançada. A linha diagonal verde representa 

um teste básico de referência, que é o teste que atribuiria positivo ou negativo 

aleatoriamente. Na prática, curvas consideradas boas estarão entre a linha 

diagonal e a linha perfeita, onde quanto maior a distância da linha diagonal, melhor 

o sistema. O valor do ponto de corte é definido com um valor que pode ser 

selecionado arbitrariamente pelo pesquisador entre os valores possíveis para a 

variável de decisão, acima do qual a paciente é classificada como positiva para GI 

(teste positivo, paciente com GI), e abaixo do qual é classificado como negativa 

para GI (teste de diagnóstico negativo, ausência de GI). O ponto que se encontra 

mais próximo do canto superior esquerdo do diagrama, é o ponto ótimo ao qual 

está associado o ponto de corte ideal, uma vez que no canto superior direito o índice 

de positivos verdadeiros é 1 e o de falsos positivos é zero.  
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Para a presente análise, a curva ROC identificou como ponto ótimo de corte, 

o valor de Idade igual a 22,5 anos, para a qual ocorre o ponto assinalado na Figura 

2. Nesse ponto, a sensibilidade e a especificidade atingem seu máximo simultâneo 

possível.  Sendo assim, os resultados deste trabalho supõem um teste diagnóstico 

que classifica positivo para GI mulheres com idade maior ou igual a 22,5 anos, 

concluindo-se que este é o ponto de corte que maximiza a razão de chances.  

 

             Figura 2 - Curva ROC usando Idade como indicador de GI 

 

 

Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 

2017. 

 

A área sob a curva ROC (ASC ou, em Inglês, AUC- área under curve), é uma 

medida do desempenho do teste proposto (índice de exatidão do teste). Um teste 

totalmente sem poder de discriminar indivíduos doentes e não doentes, teria uma 

área sob a curva de 0,5, seria a hipótese nula. Acima de 0,60 é considerado 

desempenho satisfatório. Nesta análise, a área sob a curva ROC foi igual a 0,63, 
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mostrando desempenho satisfatório do teste proposto com o novo ponto de corte 

da Idade.   

O Quadro 2 traz a análise de significância desta área sob a curva. Os 

resultados mostram que a área é significativamente distinta de 0,5, p-valor   < 0,001, 

o que é confirmado pelo intervalo de confiança da área, que vai de 0,577 a 0,683, 

não contendo o valor 0,5, como é o ideal.  

 

Quadro 2 - Análise de Significância da área sob a curva ROC 

Área sob a 

curva ROC 

Erro Padrão p-valor 

assintótico 

Intervalo de confiança assintótico 

para a área sob a curva  

   Limite Inferior Limite Superior 

0,63 0,027 < 0,001 0,577 0,683 

Fonte: elaborado pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 

 
O teste baseado no ponto de corte proposto, teve sensibilidade igual a 0,86 

e (1-especificidade) = 0,676, o que implica em especificidade igual a 0,324. A 

sensibilidade igual a 0,86 significa que 86% das gestantes com GI seriam 

identificados corretamente pelo teste proposto, considerando este ponto de corte 

para idade; (1-especificidade) igual a 0,676 implica em que a probabilidade de falso-

positivo seria de 67,6% dos casos que não tinham GI, seriam classificados como 

positivos pelo teste proposto. 

A acurácia do teste proposto seria de 58,2%, ou seja, estima-se que ele 

ateste corretamente (não doentes e doentes) 58,2% dentre os pacientes.  

Considerando o ponto de corte para a idade como sendo 22,5 anos, obtém-se a 

distribuição cruzada da Tabela 6. A incidência de GI entre as mulheres com idade 

abaixo de 22,5 anos foi de 28,6%, e entre as mulheres com idade acima ou igual a 

22,5 anos, essa incidência foi significativamente maior: 54,1%. O p-valor do teste 

qui-quadrado < 0,001 acusou, de fato, que a associação entre GI e Idade acima de 

22,5 anos é significativa. A razão de chances é 3,0 e é significativa, pois seu 

intervalo de confiança-IC (1,8; 4,8) não contém o valor 1. Sendo assim, estima-se 

que a chance de uma mulher com idade acima ou igual a 22,5 anos apresentar GI 

é 3,0 vezes maior que a chance de uma mulher com idade abaixo de 22,5 anos 
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apresentar GI, lembrando que usando os pontos de corte de 25 e 35 anos, a medida 

de risco foi menor, igual a 2,3.  

 

Tabela 6 - Número de casos de Glicemia Instável, de acordo com a idade das 

gestantes. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 
Variáveis 

Casos/ 
Tamanho 
do grupo 

Casos de 
Glicemia 
instável 

p-valor do teste 
qui-quadrado 

OR IC da OR 

Idade*   

< 0,001 3,0 

 

   (1,8; 4,8)  

 

< 22,5 anos 28/98 28,6% 

≥ 22,5 anos 172/318 54,1% 

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 

*n (%) 

 
O Quadro 3 traz para diferentes valores de pontos de corte da idade a qual 

seria a medida de falso positivo (1-especificidade), a Sensibilidade e a 

Especificidade, obtendo testes com critérios mais estritos e menos estritos. A tabela 

vai do teste menos estrito possível, com sensibilidade 1,00 e especificidade 0,000, 

ao teste mais estrito possível, com sensibilidade 0,00 e especificidade 1,000. Um 

critério estrito (paciente positivo quando a evidência da doença é muito forte) é 

aquele que traduz uma pequena fração de falsos positivos e também uma pequena 

fração de verdadeiros positivos (canto inferior esquerdo da Curva ROC); tem 

maiores valores de especificidades, porém, menores valores de sensibilidade.  

O uso de critérios menos estritos, conduz a maiores frações de ambos os 

tipos (1-especificidade) e sensibilidade (pontos colocados no canto direito da 

curva), mas, em compensação, para estes pontos de corte há menores 

especificidades. O ponto de corte ótimo é de 22,5 anos para a Idade; este é o ponto 

que equilibra as necessidades de sensibilidade e especificidade.   

O uso das idades de 25 e 35 anos como fatores de risco, são critérios mais 

estritos e não são ideais.    

Este trabalho deixa esta importante contribuição: determinação da idade de 

22,5 anos, aproximadamente 23 anos, como melhor ponto de corte para detecção 

de risco aumentado para GI.  
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Quadro 3 - Pontos de corte da Idade para testes com critérios mais estritos e menos 

estritos 

 
Ponto de Corte  

da Idade 
1-Especificidade Sensibilidade Especificidade 


 

C
ri

té
ri

o
s
 m

e
n

o
s

 

e
s
tr

it
o

s
 

12 1,000 1,000 0,000 
13,5 0,995 1,000 0,005 
14,5 0,986 0,995 0,014 
15,5 0,963 0,990 0,037 
16,5 0,940 0,965 0,060 
17,5 0,884 0,950 0,116 
18,5 0,843 0,945 0,157 
19,5 0,801 0,925 0,199 
20,5 0,755 0,895 0,245 
21,5 0,708 0,885 0,292 

Ponto Ótimo 22,5 0,676 0,860 0,324 


 

C
ri

té
ri

o
s
 m

a
is

 e
s
tr

it
o

s
 

23,5 0,639 0,820 0,361 
24,5 0,606 0,780 0,394 
25,5 0,583 0,740 0,417 
26,5 0,532 0,690 0,468 
27,5 0,472 0,645 0,528 
28,5 0,421 0,595 0,579 
29,5 0,380 0,535 0,620 
30,5 0,329 0,485 0,671 
31,5 0,296 0,440 0,704 
32,5 0,264 0,390 0,736 
33,5 0,208 0,350 0,792 
34,5 0,162 0,305 0,838 
35,5 0,134 0,255 0,866 
36,5 0,088 0,215 0,912 
37,5 0,060 0,155 0,940 
38,5 0,023 0,125 0,977 
39,5 0,019 0,105 0,981 
40,5 0,009 0,070 0,991 
41,5 0,000 0,035 1,000 
42,5 0,000 0,020 1,000 
43,5 0,000 0,010 1,000 
44,5 0,000 0,005 1,000 
46 0,000 0,000 1,000 

Fonte: elaborado pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 
 

A Tabela 7 traz a análise de regressão multivariada a partir das gestações 

anteriores das gestantes dos grupos caso e controle, os p-valores dos testes qui-

quadrado avaliando a significância da associação, a razão de chances (OR) e o 

Intervalo de Confiança (IC da OR).  

A ocorrência de má formação ou morte fetal em gestação anterior não 

constitui um fator de risco para GI. A incidência de GI entre as mulheres que não 

tiveram este histórico foi de 58,8%, e entre as mulheres que tiveram histórico de 



 61 

má formação ou morte fetal, a incidência foi igual a 26,9%, mas não 

significativamente menor (embora as proporções difiram em 31,9% devido, 

provavelmente, ao fato de que o grupo de mulheres com histórico de má formação 

ou morte fetal em gestação anterior ser muito pequeno, e o teste não detectar 

diferença significativa entre estas proporções). O p-valor do teste qui-quadrado 

igual a 0,050 acusa que a associação entre GI e histórico de má formação ou morte 

fetal em gestação anterior não é significativa. A razão de chances foi 0,46, 

sugerindo risco diminuído para GI, mas não é significativa (seu intervalo de 

confiança-IC contém o valor 1).  

A ocorrência de macrossomia em gestação anterior não constitui um fator de 

risco significativamente aumentado para GI. A incidência de GI entre as mulheres 

que não tinham este histórico foi de 46,7%, e entre as que tinham histórico de 

macrossomia em gestação anterior essa incidência foi maior: 73,3%, mas não 

significativamente maior. Embora as proporções difiram em 41,8% devido, 

provavelmente, ao fato de que o grupo de mulheres que tinham histórico de 

macrossomia em gestação anterior ser muito pequeno, o teste não detectou 

diferença significativa entre estas proporções. O p-valor do teste qui-quadrado igual 

a 0,053 acusou que a associação entre GI e macrossomia em gestação anterior 

não é significativa. A razão de chances é 3,1, sugerindo risco aumentado, mas não 

é significativa (seu intervalo de confiança-IC contém o valor 1).  

Há evidências de que a ocorrência de DG em gestação anterior constitui um 

fator de risco aumentado para GI. A incidência de GI entre as mulheres que não 

tinham este histórico foi de 47,2%, e entre as que tiveram DG em gestação anterior, 

a incidência foi significativamente maior, igual a 100,0%, ou seja, toda as mulheres 

que tiveram DG em gestação anterior tiveram GI na gestação atual.  O p-valor do 

teste qui-quadrado igual a 0,042 acusou que a associação entre GI e o histórico de 

DG em gestação anterior é significativa. Entretanto, a razão de chances e seu 

intervalo de confiança não são calculáveis, uma vez que a tabela cruzada tem uma 

célula de freqüência zero. 
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Tabela 7 - Análise de regressão multivariada a partir das gestações anteriores das 

gestantes dos grupos caso e controle. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 

2009- 2015 

Variáveis Casos 
de GI/ 

Tamanho 
do 

Grupo 

Casos 
identificados 
de Glicemia 

Instável 

p-valor 
do teste 

qui 
quadrado 

OR IC da OR 

Sem má formação ou morte 
fetal  
Com má formação ou morte 
fetal  

192/390 
 

18/67 

58,8% 
 

26,9% 

0,050 0,46 (0,19; 1,02) 

      
Sem Macrossomia 
Com Macrossomia 

186/398 
11/15 

46,7% 
73,3% 

0,053 3,1 (0,98; 10,01) 

      
Sem Diabetes Gestacional  
Com Diabetes Gestacional  

194/411 
6/6 

47,2% 
100,0% 

0,042 nc* nc* 

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 
*nc=não calculável 
 

4.2 Investigação de Variáveis Obstétricas nos Grupos Controle e Caso 

A Tabela 8, a seguir, traz a distribuição dos casos de Polidramnia, 

Oligodramnia e Adramnia na gestação atual das mulheres do grupo caso, 

evidenciando que 88,0% das mulheres do grupo caso não apresentaram nenhum 

desses distúrbios na gestação, ao contrário de 12,0%, que apresentaram. Não 

existe associação entre glicemia instável e a ocorrência de Polidramnia, 

Oligodramnia ou Adramnia, sendo p-valor=0,355 para a distribuição de ocorrência 

/ ausência dos distúrbios  

A Tabela 8 mostra ainda a distribuição dos casos de Distúrbios de 

Crescimento do Feto e RN na gestação atual das mulheres do grupo caso, sendo 

que 84,0% das mulheres não apresentaram nenhum desses distúrbios na gestação 

atual e 16,0% (32 mulheres) apresentavam algum destes distúrbios, sendo 22 

casos de macrossomia (11,0%) e 10 (5,0%) de CIUR. Não existe associação 

significativa entre glicemia instável e a ocorrência de macrossomia na gestação 

atual, p-valor=0,098 para a distribuição de ocorrência/ausência dos distúrbios de 

macrossomia nos grupos caso e controle. Existe associação entre glicemia instável 

e a ocorrência de CIUR, p-valor=0,034 para a distribuição de ocorrência / ausência 

de CIUR nos grupos caso e controle.  A razão de chance é igual a 3,8, com intervalo 
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de confiança igual a 1,02; 13,08. Conclui-se que a chance de uma mulher com GI 

ter uma gestação com CIUR é 3,8 vezes maior que uma mulher sem GI ter uma 

gestação com CIUR.   

A distribuição dos casos de Hipertensão-Pré-Eclâmpsia na gestação atual 

das mulheres do grupo caso, mostrou que 74,0% das mulheres do grupo caso não 

apresentaram Hipertensão-Pré-Eclâmpsia na gestação atual, e que 26,0%, 

apresentaram. Existe associação entre GI e a ocorrência de Hipertensão-Pré-

Eclâmpsia, p-valor <0,001 para a distribuição de ocorrência / ausência de 

Hipertensão-Pré-Eclâmpsia, como consta na Tabela 8.  A razão de chances é igual 

a 2,5, com intervalo de confiança igual a 1,5; 4,1. Observa-se que a chance de uma 

mulher com GI desenvolver Hipertensão-Pré-Eclâmpsia é 2,5 vezes a chance de 

uma mulher sem GI desenvolver Hipertensão-Pré-Eclâmpsia.  

Tabela 8 - Análise de regressão multivariada a partir da gestação atual das 

gestantes dos grupos caso e controle. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 

2009- 2015 

Variáveis Casos de 
GI/ 

Tamanho 
do Grupo 

Casos 
identificados 
de Glicemia 

Instável 

p-valor 
do teste 

qui 
quadrado 

OR IC da OR 

 Polidramnia 
Oligodramnia 
Adramnia  

6/200 
16/200 
2/200 

3,0% 
8,0% 
1,0% 

0,355 - - 

      
Macrossomia fetal 
Macrossomia do RN 
Macrossomia fetal e 
do RN 

13/200 
7/ 200 
2/200 

 

6,5% 
3,5% 
1,0% 

0,098 - - 

CIUR 10/200 5,0% 0,034 3,8 (1,02;13,08) 
      
HAS/ Pré eclampsia 52/200 26,0% < 0,001 2,5 (1,5;4,1) 

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 

 

4.3 Investigação Sobre os Exames 

 

4.3.1 Alterações no Exame Laboratorial Glicemia em Jejum  

No grupo controle, 63 mulheres, o equivalente a 29% das gestantes com 

exames avaliados, tiveram alterações no exame de Glicemia em Jejum em algum 
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momento da gestação.  No grupo caso, 137 mulheres, o equivalente a 68,5% das 

gestantes com exames avaliados, tiveram alterações no exame de Glicemia em 

Jejum em algum momento da gestação. A alteração no Exame Laboratorial de 

Glicemia em Jejum está significativamente associada à GI. O p-valor do teste qui-

quadrado para a distribuição exibida na Tabela 9 é <0,001. A razão de chances é 

igual a 5,3, com intervalo de confiança igual a 3,5; 8,1. Conclui-se que a chance de 

uma mulher com GI ter alterações no Exame Laboratorial de Glicemia em Jejum é 

de 5,3 vezes a de uma mulher sem GI ter alterações no Exame Laboratorial de 

Glicemia em Jejum. 

Tabela 9 - Distribuição dos casos de Alteração no Exame Laboratorial Glicemia em 

Jejum na gestação atual das mulheres dos grupos caso e controle. Rio de Janeiro, 

região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

Alterações Exame 
Laboratorial 
Glicemia em 
Jejum 

Caso Controle p-valor 
do teste 

qui 
quadrado 

OR IC da OR 

Não  63 (31,5%) 154 (71,0%) < 0,001 5,3 (3,5;8,1) 

Sim 137 (68,5%) 63 (29,0%) 

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 

 

Como foi registrado o tempo de gestação em que ocorreu a alteração da 

glicemia em jejum, foi feita a análise de sobrevivência considerando como desfecho 

a alteração da glicemia em jejum, bem como o tempo da idade gestacional (IG da 

primeira ocorrência de alteração da glicemia em jejum, para os casos de alteração, 

ou maior IG observado sem ocorrência de alteração da glicemia em jejum, para os 

casos sem alteração, ou seja, os casos censurados). O gráfico da Figura 3 mostra 

a curva de sobrevivência acumulada até a alteração no exame de glicemia em jejum 

para os grupos controle e caso. Mostra também que a probabilidade de uma 

gestante sobreviver à alteração da glicemia em jejum, é sempre maior no grupo 

controle.  Estimou-se que a probabilidade das gestantes do grupo controle 

sobreviverem à alterações no exame de glicemia em jejum com mais que 37 

semanas, é igual a 61,0%, ou seja, 61,0% das gestantes sem glicemia instável 

sobrevivem 37 semanas ou mais sem alterações no exame de glicemia em jejum.  
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Estimou-se que a probabilidade das gestantes do grupo caso sobreviverem à 

alterações no exame de glicemia em jejum mais que 37 semanas, igual a 22,8%, 

ou seja, somente 22,8% das gestantes com glicemia instável sobrevivem 37 

semanas ou mais sem alterações no exame de glicemia em jejum.   

 

Figura 3 - Curva de Kaplan-Meier da sobrevivência acumulada até a alteração no 

Exame Laboratorial Glicemia em Jejum de gestantes dos grupos caso e controle. 

Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 

Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 

 

A Tabela 10, a seguir, traz as estimativas do tempo de sobrevida médio até a 

alteração no exame de glicemia em jejum para os grupos controle e caso.  Estimou-

se por Kaplan-Meier que o tempo de sobrevivência até a alteração no exame de 

glicemia em jejum tem média de 33,25 semanas com erro padrão de 0,55 semanas 

no grupo controle e média de 26,8 semanas com erro padrão de 0,76 semana no 

grupo caso. As médias são bem distintas para os distintos grupos; de fato os 

resultados dos testes de Log-Bank, Breslow e Tarone-Ware (Tabela 11) indicam que 

há diferenças significativas entre os comportamentos das distribuições de 

sobrevivência à alteração no exame de glicemia em jejum dos grupos controle e 

caso (p-valores < 0,001, menores que 5%).   
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Tabela 10 - Médias do Tempo de Sobrevivência até a alteração no exame de 

glicemia em jejum para os grupos controle e caso. Rio de Janeiro, região Sudeste 

do Brasil, 2009- 2015 

Grupo 

Média do tempo 
de sobrevivência 
estimada  
(em semanas) 

Erro 

Padrão  

Intervalo de Confiança a 95% 
para a Média 

Limite Inferior Limite Superior 

Controle 33,253 ,655 31,970 34,536 

Caso 26,811 ,760 25,321 28,302 

    Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 

Tabela 11 - Testes de Igualdade das Distribuições de Sobrevivência até a alteração 

no exame de glicemia em jejum para os grupos controle e caso. Rio de Janeiro, 

região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 

Chi-

Square df p-valor 

Log Rank (Mantel-Cox) 51,352 1 < 0,001 

Breslow (GeneralizedWilcoxon) 40,978 1 < 0,001 

Tarone-Ware 46,491 1 < 0,001 

Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 

4.3.2 Alterações no exame de Glicemia Pós Prandial (GPP-1h) 

No grupo controle, 16 mulheres, equivalendo a 7,4% das gestantes, tiveram 

alterações no exame de GPP (1h) em algum momento da gestação.  No grupo 

caso, foram 34 mulheres, equivalendo a 17,0% das gestantes que tiveram 

alterações no exame de GPP (1h) em algum momento da gestação. A alteração no 

Exame Laboratorial de GPP (1h) está significativamente associada à GI. O p-valor 

do teste qui-quadrado para a distribuição exibida na Tabela 12,é igual a 0,003. A 

razão de chances é igual a 2,6, com intervalo de confiança igual a 1,4; 5,8. Conclui-

se que a chance de uma mulher com GI ter alterações no Exame Laboratorial de 

GPP (1h) é 2,6 vezes à de uma mulher sem GI ter alterações no Exame Laboratorial 

de GPP (1h). 
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Tabela 12 - Distribuição dos casos de Alteração no Exame Laboratorial de GPP 

(1h) na gestação atual das mulheres dos grupos caso e controle. Rio de Janeiro, 

região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

Alterações Exame 
Laboratorial 
Glicemia Pós-
prandial(1h) 

Caso Controle p-valor do 
teste qui 
quadrado 

OR IC da OR 

Não 166(83,0%) 201 (92,6%) 0,003 2,6 (1,4; 5,8) 

Sim 34 (17,0%) 16(7,4%) 

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 

 

Como foi registrado o tempo de gestação em que ocorreu a alteração da GPP 

(1h), foi feita a análise de sobrevivência considerando como desfecho a alteração 

da GPP (1h) e como tempo, a idade gestacional (IG da primeira ocorrência de 

alteração da GPP (1h), para os casos de alteração, ou maior IG observado sem 

ocorrência de alteração da GPP (1h), para os casos sem alteração, ou seja, os 

casos censurados).  O gráfico da Figura 4 mostra a curva de sobrevivência 

acumulada até a alteração do exame de GPP (1h) para os grupos controle e caso. 

O gráfico mostra que a probabilidade de uma gestante sobreviver à alteração da 

GPP (1h) no grupo controle, é sempre maior ou igual à probabilidade de uma 

gestante sobreviver à alteração da GPP (1h) no grupo caso.  Estimou-se que a 

probabilidade das gestantes do grupo controle sobreviverem à alteração do exame 

de GPP (1h) mais que 36 semanas é igual a 88,9%, ou seja, 88,9% das gestantes 

sem GI sobrevivem 36 semanas ou mais sem alteração do exame de GPP (1h).  

Estimou-se que a probabilidade das gestantes do grupo caso sobreviverem à 

alteração do exame de GPP (1h) mais que 36 semanas é igual a 79,6%, ou seja, 

79,6% das gestantes com GI sobrevivem 36 semanas ou mais sem alteração do 

exame de GPP (1h).   
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Figura 4 - Curva de Kaplan-Meier da sobrevivência acumulada até a alteração no 

Exame Laboratorial de GPP (1h) de gestantes dos grupos caso e controle. Rio de 

Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 

Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 

A Tabela 13 apresenta as estimativas do tempo de sobrevida médio até a 

alteração no exame de GPP (1h) para os grupos controle e caso.  Estimou-se por 

Kaplan-Meier que o tempo de sobrevivência até a alteração no exame de GPP (1h) 

tem média de 38,8 semanas com erro padrão de 0,28 semana no grupo controle, e 

média de 37,4 semanas com erro padrão de 0,41 semana no grupo caso. Os 

resultados dos testes de Log-Bank, Breslow e Tarone-Ware (Tabela 14) indicam que 

há diferenças significativas entre os comportamentos das distribuições de 

sobrevivência à alteração no exame de GPP (1h) dos grupos controle e caso (p - 

valores menores que 5%).   
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Tabela 13 - Médias do Tempo de Sobrevivência até a alteração no exame de GPP 

(1h) para os grupos controle e caso. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 

2015 

Grupos 

Média do tempo 
de sobrevivência 
estimada  
(em semanas) 

Erro 

Padrão  

Intervalo de Confiança a 95% para a Média 

     Limite Inferior         Limite Superior 

Controle 38,844 ,277 38,300 39,387 

Caso 37,417 ,411 36,611 38,222 

Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 
 

Tabela 14 - Testes de Igualdade das Distribuições de Sobrevivência até a alteração 

no exame de GPP (1h) para os grupos controle e caso. Rio de Janeiro, região 

Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 Chi-Square df p-valor 

Log Rank (Mantel-Cox) 7,543 1 0,006 

Breslow (GeneralizedWilcoxon) 8,022 1 0,005 

Tarone-Ware 7,989 1 0,005 

Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 
 

4.3.3 Alterações no exame de Glicemia Pós Prandial (GPP-2h) 

A Tabela 15 traz a distribuição de frequência da ocorrência de alterações no 

exame laboratorial de GPP (2h). No grupo controle, 8 mulheres, equivalendo a 3,7% 

das gestantes, tiveram alterações no exame de GPP (2h) em algum momento da 

gestação.  No grupo caso, 33 mulheres, equivalendo a 16,5% das gestantes, 

tiveram alterações no exame de GPP (2h) em algum momento da gestação.  A 

alteração no Exame Laboratorial de GPP (2h) está significativamente associada à 

GI. O p-valor do teste qui-quadrado para a distribuição exibida na tabela 11 é 

<0,001. A razão de chances é igual a 5,2, com intervalo de confiança igual a 2,3; 

11,5. Conclui-se que a chance de uma mulher com GI ter alterações no Exame 

Laboratorial de GPP (2h) é 5,2 vezes a de uma mulher sem GI ter alterações no 

Exame Laboratorial de GPP (2h). 
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Tabela 15 - Distribuição dos casos de alteração no Exame Laboratorial de GPP (2h) 

na gestação atual das mulheres dos grupos caso e controle. Rio de Janeiro, região 

Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

Alterações Exame 

Laboratorial 

Glicemia Pós-

prandial (2h) 

 

Caso 

 

Controle 

p-valor do 

teste qui- 

quadrado 

 

OR 

 

IC da OR 

Não 167(83,5%) 209 (96,3%) < 0,001 5,2 (2,3; 11,5) 

Sim 33 (16,5%) 8 (3,7%) 

Fonte: elaborada pela autora do estudo, 2017. 

 

Como foi registrado o tempo de gestação em que ocorreu a alteração da GPP 

(2h), foi feita a análise de sobrevivência considerando como desfecho a alteração 

no exame de GPP (2h) e considerando como tempo a idade gestacional (IG da 

primeira ocorrência de alteração da GPP (2h), para os casos de alteração, ou maior 

IG observado sem ocorrência de alteração no exame de GPP (2h), para os casos 

sem alteração, ou seja, os casos censurados).  O gráfico da Figura 5 mostra a curva 

de sobrevivência acumulada até a alteração no exame de GPP (2h) para os grupos 

controle e caso. O gráfico mostra que a probabilidade de uma gestante sobreviver 

à alteração da GPP (2h) no grupo controle, é sempre maior ou igual à probabilidade 

de uma gestante sobreviver à alteração da GPP (2h) no grupo caso.  Estimou-se 

que a probabilidade das gestantes do grupo controle sobreviverem à alteração no 

exame de GPP (2h) mais que 36 semanas é igual a 88,9%, ou seja, 88,9% das 

gestantes sem GI sobrevivem 36 semanas ou mais sem alteração no exame de 

GPP (2h).  Estimou-se que a probabilidade das gestantes do grupo caso 

sobreviverem à alterações no exame de GPP (2h) mais que 36 semanas é igual a 

79,6%, ou seja, 79,6% das gestantes com GI sobrevivem 36 semanas ou mais sem 

alterações no exame de GPP (2h).   
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Figura 5 - Curva de Kaplan-Meier da sobrevivência acumulada até a alteração no 

Exame Laboratorial de GPP (2h) de gestantes dos grupos caso e controle. Rio de 

Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 

 

Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 

A Tabela 16, a seguir, traz as estimativas do tempo de sobrevida médio até a 

alteração no exame de GPP (2h) para os grupos controle e caso.  Estimou-se por 

Kaplan-Meier que o tempo de sobrevivência até a alteração no exame de GPP (2h) 

tem média de 39,4 semanas com erro padrão de 0,22 semanas no grupo controle, 

e média de 37,5 semanas com erro padrão de 0,42 semanas no grupo caso. Os 

resultados dos testes de Log-Bank, Breslow e Tarone-Ware (Tabela 17) indicam que 

há diferenças significativas entre os comportamentos das distribuições de 

sobrevivência à alteração no exame de GPP (2h) dos grupos controle e caso (p-

valores < 0,001, menores que 5%).   
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Tabela 16 - Médias do Tempo de Sobrevivência até a alteração no exame de GPP 

(2h) para os grupos controle e caso. Rio de Janeiro, região Sudeste do Brasil, 2009- 

2015 

Grupo 

Média do tempo 
de sobrevivência 
estimada  
(em semanas) 

Erro 
Padrão  

Intervalo de Confiança a 95% para a Média 

      Limite Inferior Limite Superior 

Controle 39,383 ,220 38,952 39,814 

Caso 37,466 ,417 36,648 38,284 

      Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 

 

Tabela 17 - Testes de Igualdade das Distribuições de Sobrevivência até a alteração 

no exame de GPP (2h) para os grupos controle e caso. Rio de Janeiro, região 

Sudeste do Brasil, 2009- 2015 

 Chi-Square df p-valor 

Log Rank (Mantel-Cox) 17,341 1 < 0,001 

Breslow 

(GeneralizedWilcoxon) 
16,293 1 

< 0,001 

Tarone-Ware 16,951 1 < 0,001 

       Fonte: elaborada pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
 

4.4 Regressão Logística 

Este tópico teve como objetivo encontrar um modelo de regressão logística 

que possa ser usado para prever se uma mulher vai ter ou não GI, a partir de suas 

variáveis de base.  A ocorrência de GI é a variável binária dependente do modelo e 

todas as outras variáveis que apresentaram alguma associação significativa com 

GI, foram consideradas variáveis independentes do modelo. As variáveis 

independentes, inicialmente propostas, foram as seguintes: Idade, IMC pré-natal, 

Classificação do IMC pré-natal, Número de Gestações, Número de Partos, SOP, 

DG na gestação anterior, Histórico Familiar de primeiro grau de DM, Histórico 

familiar de segundo grau em diante de DM, Sedentarismo e HAS.  A análise foi feita 

pelo Método Forwald Wald utilizando-se o ponto de corte 0,75 para segregação dos 
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grupos, já que esta foi a proporção de casos de GI na amostra do modelo. Depois 

de exaustivas investigações procurando dentre todos os modelos possíveis, aquele 

que tivesse o maior número de casos incluídos e a maior sensibilidade e acurácia 

na previsão, foram incluídos no modelo final somente 76 pacientes devido à 

existência de muitos dados faltantes (missing) na amostra.   

O Quadro 4 apresenta os resultados dos parâmetros estimados, que se 

mostraram significativamente não nulos no modelo final, uma vez que todos os 

valores de Sig (p-valor do teste de Wald) foram menores que 0,05.  Somente a 

idade e o sedentarismo foram significativos para o modelo de previsão de GI. As 

demais variáveis independentes consideradas inicialmente, não foram significativas 

no modelo ou estavam correlacionadas com a idade e o sedentarismo. O teste de 

Wald acusou que a constante também não era significativa no modelo. 

A partir dos resultados obtidos Quadro 4, o modelo de regressão logística 

proposto para determinar se uma mulher terá ou não GI, depende somente de duas 

variáveis: a idade da mulher e a informação sobre sedentarismo (Sedentarismo é 

uma variável dummy, que é igual a 0 se a mulher não for sedentária, e igual a 1 se 

ela for). O modelo de regressão logística que deverá ser utilizado para gerar 

previsões, é dado por  

 

Onde  

 

A função pode ser programada em uma simples planilha do Excel® e ser 

usada na prática da consulta de enfermagem para previsão de chance de a mulher 

ter GI ou não. Se esta probabilidade calculada for maior ou igual ao ponto de corte 

de 0,75, estima-se que a mulher apresentará GI; se for menor que o ponto de corte 

que é igual a 0,75, estima-se que a mulher não vai apresentar GI.   

Por exemplo, se uma paciente tem 40 anos e é sedentária, 

 

que é igual a 0,967. Como 0,97 é maior que 0,75, estima-se que esta mulher terá 

GI.  
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Quadro 4 - Resultados do Modelo Final de Regressão Logística para a Glicemia 

Instável. 

Variáveis 
Independentes 
do Modelo 

B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 
95,0%  
C.I.for  
EXP(B) 

Idade 0,052 0,0112 21,351 1 0,000 1,053 1,03 1,08 

Sedentária 1,494 ,334 20,049 1 0,000 4,455 2,316 8,566 

Fonte: Elaborado pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 

 
O Quadro 5 traz o resumo da classificação do modelo, considerando o ponto 

de corte 0,75. O modelo proposto acertou o julgamento para 42,1% das gestantes 

sem GI e acertou o julgamento para 96,5% das mulheres com GI, ou seja, o modelo 

tem alta sensibilidade em detectar como doentes as mulheres que, de fato, tem GI. 

Porém, o modelo tem baixa especificidade (42,1%), ou seja, considerará positivo 

para GI, 57,9% das mulheres que não tem GI. Estima-se que 14,5% das mulheres 

terão resultados falsos positivos a partir deste modelo, e somente 2,6% serão falsos 

negativos. Mas pode ser considerado um bom modelo, pois tem alta sensibilidade, 

baixa probabilidade de falso negativo e uma acurácia de 82,9%. Ou seja, para 

82,9% das mulheres ele trará a predição correta sobre a ocorrência ou não de GI.  

 

Quadro 5 - Classificação do Modelo de Regressão Logística para a Glicemia 

Instável. 

Observada 
 
 

Predito pelo modelo 

Grupo Porcentagem 
correta Sem GI Com GI 

Grupo Sem GI 8 11 42,1 

 Com GI 2 55 96,5 

Percentagem Global   82,9 

Fonte: elaborado pela Estatística que analisou os dados obtidos pela autora do estudo, 2017. 
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5 DISCUSSÃO  

Este estudo demonstrou os fatores de risco presentes que, associados à 

gravidez, aumentam o risco de glicemia instável (GI). Gestantes com idade superior 

ou igual a 25 anos, Histórico familiar de Diabetes Mellitus (DM), hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), sobrepeso ou obesidade evidenciado por IMC pré-gravídico, no 

primeiro trimestre e acima de 13 semanas, e IMC gestacional no primeiro trimestre 

e acima de 13 semanas, sedentarismo, Síndrome de Ovários Policísticos (SOP), 

excessivo ganho ponderal materno, história anterior de diabetes gestacional, CIUR 

na gestação atual e hipertensão ou pré-eclâmpsia na gestação atual, número de 

gestações e de partos, são fatores que contribuem para que as gestantes 

apresentem alterações na glicemia, e que deveriam estar associados ao item 

gravidez no diagnóstico de enfermagem Risco de Glicemia Instável. 

Um estudo transversal realizado no Iêmen, entre 2013 e 2014, dividiu em 

dois grupos 311 mulheres grávidas não diabéticas com idades entre 15 e 49 anos 

e IG entre 24 e 40 semanas, sendo um de gestantes com fatores de risco e outro 

sem fatores de risco. Identificou os seguintes fatores de risco para DMG: idade ≥35 

anos, IMC ≥30 kg / m 2, DMG anterior, história familiar de diabetes, bebê 

macrossômico em gestação anterior e história de SOP. O estudo constatou que a 

probabilidade de DMG aumentava em 8,97 vezes para idade ≥35 anos, em até 3,76 

vezes em gestantes com IMC ≥30 kg / m2, em 26.10 vezes em grávidas com 

histórico de DMG anterior, 3,01 vezes em grávidas com histórico familiar de 

diabetes, em 15,8 vezes em grávidas com histórico de macrossomia, em 12,9 vezes 

em grávidas portadoras de SOP38. 

Os dados acima corroboram os resultados deste estudo, à exceção da idade 

que difere entre ambos os estudos. No caso presente, a idade que evidencia 

diferença significativa é ≥ 25 anos (< 0,001), e a chance de esta apresentar GI é de 

2,3 vezes. A macrossomia em gestação anterior, encontrada no estudo acima 

citado, não apresentou diferença significativa no presente estudo, que identificou o 

p-valor=0,053. 
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Outro estudo observacional transversal realizado entre 2010 e 2011 na 

Bósnia-Herzegovina, com 285 grávidas divididas em dois grupos: grupo DMG e 

grupo de gestações com tolerância normal à glicose, identificou como fatores de 

risco para DMG, o tabagismo pré-natal (p = 0,015), e o DMG anterior (p <0,001). 

Idade média, IMC pré-gestacional e ganho de peso gestacional foram maiores no 

grupo DMG, porém, não estatisticamente significativos.  Antecedentes familiares de 

diabetes tipo 2, história de síndrome do ovário policístico e macrossomia, foram 

mais freqüentes no grupo DMG, porém, não significativos sob o ponto de vista 

estatístico, em relação ao grupo de gestações com tolerância normal à glicose39. 

Os dados acima corroboram o resultado do presente estudo na variável 

DMG anterior (p=0,042); entretanto, as variáveis Idade, IMC pré-gestacional e 

ganho de peso gestacional, antecedentes familiares de Diabetes tipo 2 e história 

de SOP avaliadas naquele estudo, apresentaram maior freqüência, porém, não 

foram significativas sob o ponto de vista estatístico, sendo que no presente estudo 

apresentaram diferença significativa, portanto, constituindo fatores de risco para 

glicemia instável. 

Estudo realizado entre 2007 e 2008 na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), no Brasil, com 66 portadoras de DMG, constatou que 89% das 

gestantes apresentaram algum fator de risco para DMG, entre eles: 56%, idade 

superior a 35 anos; 65%, histórico familiar de diabetes; 70%, sobrepeso e 

obesidade; 27%, ganho excessivo de peso; 21%, abortamento habitual, natimorto 

e prematuridade; 17%, história prévia de feto macrossômico; 42%, complicações 

maternas destacando-se pré-eclâmpsia e infecção do trato urinário; 46%, 

complicações fetais com destaque para macrossomia e polidramnia. Entre as 

complicações perinatais, em 62% dos recém-nascidos foram observados, com 

maior frequencia, hipoglicemia neonatal e prematuridade (21%)40. 

Esse estudo realizado em Minas Gerais confirma os resultados do presente 

trabalho, que encontrou diferença significativa nas gestantes com histórico familiar 

de diabetes; com sobrepeso, obesidade e pré-eclâmpsia; em relação à idade, 

observou-se ≥ 25 anos, o que difere do estudo mencionado, que afirma idade 

superior a 35 anos; em relação ao ganho excessivo de peso, apresenta frequência 

menor, embora no presente estudo tenha evidenciado diferença significativa. 
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Abortamento habitual, natimorto e prematuridade, história prévia de feto 

macrossômico, polidramnia e macrossomia na gestação atual, apresentaram 

frequência no referido estudo, entretanto, no caso deste, não apresentaram 

diferença significativa sob o ponto de vista estatístico. 

Um estudo de coorte retrospectivo, realizado na África e publicado em junho 

de 2016, com 238 gestantes divididas em dois grupos, um com gestantes com DMG 

e outro sem DMG, identificou mães com DMG com média de idade de 33,06 anos, 

história de diabetes na família (62,67%), com IMC acima do normal, sobrepeso 

(54,55%) e obesidade (24,24%). Verificou, também, que gestantes com histórico 

familiar de DM tiveram o dobro do risco de desenvolver DMG (OR = 2,27) em 

comparação com as que não tiveram história de DM na família; e em relação à 

obesidade, apresentaram risco duas vezes maior de desenvolver DMG (OR = 

2,08)41. 

No estudo mencionado, foram identificadas frequências de fatores de risco 

para desenvolver DMG que corroboram as do presente estudo; todavia, a média 

daquele estudo foi de 33,06 anos, enquanto neste, foi identificada a mediana de 30 

anos, sendo ainda realizado um ponto de corte ótimo no qual foi detectada a idade 

de corte de 22,5 anos.  

No norte do Irã, estudo de caso controle realizado no período de 2012 a 

2015, selecionou aleatoriamente em clínicas pré-natais, 100 mulheres grávidas 

com diabetes gestacional que compuseram o grupo caso, e 100 grávidas saudáveis 

integrantes do grupo controle. O estudo constatou que as mulheres com menor 

atividade física durante a gravidez estavam em risco quatro vezes maior de 

desenvolver DMG, em comparação com as gestantes que relataram um alto nível 

de atividade física. Além disso, após o ajuste por idade, IMC e história familiar de 

diabetes, as mulheres com menor atividade física durante as primeiras 20 semanas 

de gravidez, estavam em um risco significativamente maior de desenvolver DMG42. 

O estudo citado confirma os achados deste trabalho, que identificou p-valor 

de 0,005 para as gestantes sedentárias e chance de apresentar GI 4,7 vezes a de 

uma mulher não sedentária apresentar GI. 

Estudo prospectivo, transversal desenvolvido entre 2009 e 2010 pela 

Universidade de São Paulo (USP), Brasil, com 374 gestantes, constatou que 
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anormalidades no crescimento fetal estão associadas ao estado nutricional 

materno; verificou que o  risco de recém-nascido macrossômico está relacionado 

com o aumento do IMC materno durante a gravidez; e por meio de análise 

multivariada, detectou DM (OR=20,02)  e obesidade (OR= 3,6) como fatores 

independentes para neonatos grandes para a idade gestacional (GIG)43. 

O achado do estudo acima refuta o resultado do presente estudo na variável 

Macrossomia, isto porque gestantes do grupo caso não apresentaram 

macrossomia como fator de risco para GI; no entanto, corrobora o resultado do 

presente estudo ao evidenciar a Obesidade pré-gestacional como fator de risco 

significativamente aumentado para GI (OR=2,3). 

Na Tanzânia, estudo prospectivo de caso-controle realizado no período de 

2009 a 2010, selecionou 4528 RN divididos em dois grupos: grupo caso, no qual 

os RN tinham peso a partir de 4.000g, e grupo controle, no qual as crianças tinham 

peso de nascimento de 2500 a 3999 g. O estudo detectou que: 55,3% das mães 

que tiveram bebês macrossômicos encontravam-se na faixa etária entre 30 e 39 

anos; 89,3% das mães eram multíparas; havia maior frequência de histórico de 

diabetes mellitus (preexistente ou gestacional) no grupo caso. Ao comparar o grupo 

caso e o grupo controle, foi observado que no final da gestação, mulheres com peso 

maior ou igual a 80 kg, tiveram quatro vezes mais probabilidade de terem RN 

macrossômicos; e ainda, que mães com DM apresentaram 10 vezes maior 

probabilidade de terem bebês macrossômicos, em comparação com as mães sem 

diabetes mellitus44. 

O estudo referido identifica associações de resultados de bebês 

macrossômicos com fatores de risco diversos, porém, em relação às mães com 

instabilidade glicêmica, tal dado refuta o achado no presente estudo, que identificou 

que a macrossomia não constituiu fator de risco para mulheres com instabilidade 

glicêmica (p-valor = 0,053). 

Um estudo observacional, transversal, analítico, realizado entre 2011 e 2012 

em 408 prontuários de gestantes em Brasília (Distrito Federal), selecionou 71 

gestantes que foram divididas em dois grupos: grupo DMG-jejum <85 (com glicemia 

de jejum <85 mg/dl na primeira consulta no primeiro trimestre) composto por 29 

gestantes (40,8%); e grupo DMG-jejum >85 (glicemia de jejum ≥85 mg/dl na 
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primeira consulta, no primeiro trimestre) com 42 gestantes (59,1%). O estudo 

evidenciou correlação entre maior glicemia de jejum no primeiro trimestre, e maior 

glicemia de 120 minutos do TOTG com menor peso fetal45. O estudo que 

correlacionou maior instabilidade glicêmica com menor peso fetal confirma o 

resultado do presente estudo, que evidenciou a ocorrência de CIUR (p-valor = 

0,034) como um fator de risco para a GI. 

No Rio Grande do Sul (Brasil), um estudo transversal avaliou o impacto do 

índice de massa corporal (IMC) no início e no final da gestação, além do ganho de 

peso ponderal. Foram incluídos todos os RN no período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2007, e selecionadas 1.117 puérperas para avaliação de IMC. Não 

houve associação significativa entre ganho de peso / IMC e risco de diabetes, 

entretanto, foi evidenciado em mulheres com sobrepeso e obesidade no início da 

gestação e maior ganho ponderal no período gestacional, maior risco de 

macrossomia, havendo associação do peso do recém-nascido com o ganho de 

peso da mãe46. 

Esse estudo, ao avaliar a associação entre ganho de peso / IMC e risco de 

diabetes, não encontrou resultados significativos sob o ponto de vista estatístico, 

refutando os resultados encontrados no presente estudo, que apresentou IMC Pré-

gestacional (<0,001), IMC Gestacional (<0,001), além de ganho de peso 

gestacional (<0,001) como fatores de risco para a GI. 

Em Cuba, entre 2009 e 2010, um estudo analítico retrospectivo, tipo caso 

controle, com 639 gestantes, selecionou uma amostra aleatória simples que foi 

dividida em dois grupos: grupo caso, com 213 gestantes portadoras de DMG, e 

grupo controle, com 426 gestantes sem DMG. Foram verificadas variáveis 

sociodemográficas como idade, idade do diagnóstico de DMG (casos), raça, 

escolaridade, antecedentes de DM em familiares de primeiro grau, peso e 

polidramnia, e antecedentes obstétricos como macrossomia, mortalidade perinatal, 

DMG e malformações fetais. A idade gestacional média, ao saber o diagnóstico de 

DMG, foi de 22,29 semanas. O estudo identificou associação significativa entre a 

vida na zona urbana e o desenvolvimento de DMG (p-valor = 0,0013) e 

antecedentes obstétricos desfavoráveis como mortalidade perinatal (3,28%, 

p=0,0132), DMG (2,81 %, p=0,0035) e malformações fetais (2,34%, p= 0,0090). 
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Não foi detectada associação significativa, sob o ponto de vista estatístico, entre 

idade acima de 30 anos, obesidade, raça, nível de escolaridade, antecedentes 

familiares de DM de primeiro grau, polidramnia, macrossomia anterior e DMG47. 

O estudo realizado em Cuba e o presente estudo concordam na associação 

significativa com a GI na variável DMG anterior (0,042), e verificam que não há 

associação significativa entre a macrossomia (0,053), polidramnia (0,355), raça 

(0,062) e nível de escolaridade (0,901) com a GI. No entanto, refutam as variáveis 

mortalidade perinatal e malformações fetais (0,050), que não apresentaram 

associação significativa no presente estudo, e divergem nos resultados das 

variáveis histórico de DM de familiares de primeiro grau (< 0,001), obesidade 

(0,001) e idade, que difere para maior ou igual a 25 anos (< 0,001) como fatores de 

risco para a GI. 

Este estudo corrobora os resultados dos descritos anteriormente, pois 

também apresentaram resultados significativos nas seguintes variáveis 

pesquisadas: Gestantes com idade superior ou igual a 25 anos (p-valor< 0,001), 

Histórico familiar de Diabetes Mellitus (DM) de primeiro grau (p-valor< 0,001), 

Histórico familiar de Diabetes Mellitus (DM) de segundo grau em diante (p-valor= 

0,035), Hipertensão arterial sistêmica (HAS) (p-valor< 0,001), Obesidade pré-

gestacional (p-valor=0,001), Sedentarismo (p-valor=0,005), SOP (p-valor=0,034), 

ganho de peso gestacional (p-valor=0,001), História anterior de diabetes 

gestacional (p-valor=0,042), CIUR (p-valor=0,034) na gestação atual e Hipertensão 

ou pré-eclâmpsia na gestação atual (p-valor= 0,001), número de gestações (p-

valor=0,020) e de partos (p-valor= 0,014), em relação à glicemia instável. No 

entanto, refuta alguns dos resultados apresentados, o que evidencia a necessidade 

da realização de mais estudos nessa temática. Em relação ao ganho de peso 

materno e CIUR na gestação atual, pode-se refletir se esses 2 achados não seriam, 

ao invés de fatores de risco, consequência da glicemia instável. Sugere-se, 

portanto, um estudo de coorte para que seja identificado, com mais segurança, o 

que de fato ocorre: se são fatores de risco ou são consequências da glicemia 

instável.  

As variáveis perdas gestacionais repetidas, baixa estatura (menos de 1,5m), 

uso de drogas hiperglicêmicas, macrossomia, má formação fetal ou morte fetal em 
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gestação anterior; macrossomia, polidramnia, oligodramnia e adramnia na 

gestação atual não apresentaram resultados significativos, portanto, não se 

constituíram em fatores de risco. 

A tireoidopatia não apresentou resultado significativo sob o ponto de vista 

estatístico, portanto, também não se constituiu em fator de risco, apesar de 

existirem estudos que apontem a tireoidopatia como fator de risco para DMG. No 

entanto, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Federação 

Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e outras entidades de 

saúde, não citam a tireoidopatia como fator de risco para o desenvolvimento de 

DMG, corroborando os resultados ora apresentados. 

Este estudo teve como limitação ser do tipo retrospectivo, pois as 

informações constavam em prontuários e eram registradas por diversos 

profissionais. Acredita-se na confiabilidade das informações coletadas nos 

prontuários, todavia, em alguns momentos, determinados dados não foram 

passíveis de análise devido às informações encontrarem-se incompletas. Sugere-

se, pois, que sejam realizados estudos em outros cenários, com outras populações. 

Outras limitações associadas ao estudo: encontrou-se a área sob a curva 

ROC e o modelo logístico utilizado. Na área sob a curva ROC, as medidas de 

sensibilidade e especificidade foram fortemente influenciadas pela prevalência, e 

como se utilizou o modelo caso controle, neste estudo o caso controle utilizado 

impôs que a prevalência do fenômeno fosse estimada em 50%, pois, a amostra era 

representada por quase metade de caso e quase metade de controle, e isso afetou 

as medidas de sensibilidade e especificidade da curva ROC. 

O modelo logístico foi baseado em um número pequeno de pacientes porque 

havia muitos dados faltantes, e talvez por isso no modelo logístico só tenham sido 

encontradas 2 variáveis associadas ao desfecho de interesse. 
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6 CONCLUSÃO 

Este estudo possibilitou verificar os fatores sociodemográficos (níveis de 

escolaridade, estado civil, raça, religião e região de moradia) e clínicos 

apresentados (HAS, Hipertensão ou pré-eclâmpsia na gestação atual, Síndrome 

dos ovários policísticos, sobrepeso ou obesidade e obesidade pré-gestacional) 

pelas gestantes. 

Também foi possível identificar que idade superior ou igual a 25 anos, 

Histórico de DM em  familiares, sedentarismo, história anterior de diabetes 

gestacional constituem-se fatores de risco significativamente aumentado para a 

glicemia instável nas gestantes, o ponto de corte da idade (22,5 anos) que 

maximiza a sensibilidade e a especificidade e, consequentemente, a razão de 

chances para detecção de GI, evidenciando que associados à gravidez, aumentam 

o risco de glicemia instável ou contribuem para a instabilidade da glicemia durante 

a gestação, além de permitir prever se uma gestante terá ou não GI, por meio de 

regressão logística, e considerando as variáveis Idade e Sedentarismo. 

Observou-se que ganho de peso materno e CIUR na gestação atual são 

fatores de risco para a glicemia instável, o que remete à reflexão de que esses 2 

achados, ao invés de serem fatores de risco, poderiam ser consequência da 

glicemia instável. 

Verificou-se também que as gestantes em maior proporção, apresentaram 

glicemia em níveis normais durante a gravidez, e que as alterações de glicemia de 

jejum ou pós-prandial estiveram presentes significativamente nas gestantes do 

grupo caso. 

A partir de evidências encontradas neste estudo, é possível propor a revisão 

do diagnóstico de enfermagem Risco de Glicemia Instável pela NANDA-

Internacional. 

Os resultados deste estudo permitirão uma reavaliação da intervenção junto 

à gestante, proporcionando-lhe uma assistência de qualidade visando favorecer a 

estabilidade da glicemia e diminuir a alta incidência de morbimortalidade perinatal. 
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta de dados 

1. Critérios de seleção:  

Apresenta diabetes mellitus antes da gestação? (    ) Sim (     ) Não  

2. Identificação: Número do prontuário: _________________ Idade:_______ 

1. Data Acolhimento: ______________________________ IG__________ 

2. Escolaridade: (   ) Fundamental Completo (     ) Fundamental Incompleto  

                       (   ) Ensino Médio Completo(     )Ensino Médio Incompleto 

                       (    ) Superior Completo        (    ) Superior Incompleto 

3. Estado civil: (    )Casada/ união estável/ reside com o companheiro 

                         (    )Solteira  (    )Viúva (    )Separada / Divorciada  

4. Cor/ raça:   (     )Branca (   ) Parda  (   ) Preta  (   ) Indígena (   ) Amarela 

5. Religião:     (    )Católica (    )Evangélica (    )Espírita (    ) Umbanda e 

candomblé  (    ) Sem religião (    ) Outras religiosidades (    ) Não informado 

6. Bairro:______________________7. Ocupação:__________________ 

3. História Obstétrica e do parto: 

1. Gesta: _____ Para:_______ A:_______ 

2. Possui familiares com diabetes mellitus? (    ) Sim (     )Não Quais?   

     (    ) Pai (    ) Mãe (    ) Irmãos (    )Filhos (    ) Avós (    ) Tios (    ) Outros 

3. Portadora HAS? (    ) Sim (     )Não (     )Não informado 

4. Portadora Síndrome dos ovários policísticos?  

(    ) Sim (     )Não (     )Não informado 

5. Apresenta tireoidopatia? (    ) Sim (     )Não (     )Não informado 

6. Faz uso de drogas hiperglicemiantes como: corticoides, diuréticos 

tiazídicos, etc? (    ) Sim (     )Não (     )Não informado 

7. Dados antropométricos: Altura:_____________________________ 

8. Peso/ IMC pré gestacional:_____________________________  

9. Peso/ IMC gestacional:____________________________________ 

10. Gestante sedentária? (   )Sim (     ) Não   (     )Não informado 
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11. Apresentou em gestações anteriores:   

Óbito fetal- neonatal/ Mal formação fetal? (   )Sim (   ) Não 

Intolerância à glicose ou diabetes gestacional? (   )Sim (   )Não  

Peso do RN1 :____________ RN2 :___________RN3 :___________ 

12. Com que idade gestacional detectou o Diabetes ? ______________ 

13.  Apresenta nesta gestação? Polidramnia /Oligodramnia? (  )Sim (  ) Não 

CIUR/ Macrossomia fetal/ Macrossomia RN? (    ) Sim (     )Não        

Hipertensão ou préeclâmpsia? (    ) Sim (     )Não   

14. Resultados de exames laboratoriais até o diagnóstico de DMG: 

Data:      

Idade gestacional      

Glicemia em Jejum      

Glicemia Pós Prandial - 1h      

Glicemia Pós Prandial - 2h      

      

15. Registros de controle do peso da gestante: 

Evento Data IG Peso 

Acolhimento     

Última consulta   
 

 

Ganho de peso total na gestação  

16. Data do parto: __________________Peso de nascimento:_________ 



 91 

APÊNDICE B- Termo para Autorização do Uso dos Dados do Prontuário 

 

A equipe da pesquisa " Fatores de risco para o Diagnóstico de Enfermagem 

Risco de Glicemia Instável em gestantes - Instrumento de Classificação" vem por 

meio deste documento solicitar autorização a esta Instituição, para a utilização de 

dados do prontuário de gestantes, com o compromisso de não revelar nome, e 

dados das pacientes que possam comprometer ou expor a população estudada. 

Ressaltamos que a coleta de dados será realizada com base nos aspectos ético-

legais determinados na Resolução n o 466/12 da CNS  

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2016. 

 

Grasiela Martins Barros 

Universidade Federal Fluminense (Mestranda) 
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ANEXO -  Parecer Consubstanciado do CEP 
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