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�� Diabetes Mellitus na GestaDiabetes Mellitus na Gestaççãoão
�� HipertireoidismoHipertireoidismo
�� HipotireoidismoHipotireoidismo

Diabetes Mellitus na GestaDiabetes Mellitus na Gestaççãoão

�� Diabetes Mellitus GestacionalDiabetes Mellitus Gestacional

�� Diabetes Mellitus Tipo 1Diabetes Mellitus Tipo 1

�� Diabetes Mellitus Tipo 2Diabetes Mellitus Tipo 2

Diabetes Mellitus GestacionalDiabetes Mellitus Gestacional

�� Intolerância Intolerância àà glicose , de grau variglicose , de grau variáável de vel de 
intensidade, que aparece ou intensidade, que aparece ou éé diagnosticado diagnosticado 
pela primeira vez na gravidez, podendo ou não pela primeira vez na gravidez, podendo ou não 
persistir appersistir apóós o parto.s o parto.

�� Prevalência: 0,15 a 15,3% ( BRASIL Prevalência: 0,15 a 15,3% ( BRASIL –– 7,6% 7,6% --
Estudo Brasileiro de Diabetes Gestacional, Estudo Brasileiro de Diabetes Gestacional, 
1998).1998).

�� Risco significativo de complicaRisco significativo de complicaçções perinatais ões perinatais 
adversas, com risco tardio aumentado de DM adversas, com risco tardio aumentado de DM 
tipo 2.tipo 2.

Diabetes Mellitus GestacionalDiabetes Mellitus Gestacional
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Resistência insulínica na pré-concepção ou gestaçãoResistência insulResistência insulíínica na prnica na préé--concepconcepçção ou gestaão ou gestaççãoão

HiperinsulinemiaHiperinsulinemiaHiperinsulinemia

•Aumento do ganho de peso materno

•Macrossomia neonatal

•Abortamento do 1º trimestre

•DHEG

•Pré-eclâmpsia

••Aumento do ganho de peso maternoAumento do ganho de peso materno

••Macrossomia neonatalMacrossomia neonatal

••Abortamento do 1Abortamento do 1ºº trimestretrimestre

••DHEGDHEG

••PrPréé--eclâmpsiaeclâmpsia

Gestação aumenta as necessidades de secreção de insulinaGestaGestaçção aumenta as necessidades de secreão aumenta as necessidades de secreçção de insulinaão de insulina

Intolerância à glicose

DMG

Intolerância Intolerância àà glicoseglicose

DMGDMG

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus
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Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

ComplicaComplicaçções Fetaisões Fetais

�� MacrossomiaMacrossomia
�� MalformaMalformaçções congênitasões congênitas
�� ÓÓbito fetal intrabito fetal intra--uterinouterino
�� Asfixia perinatal Asfixia perinatal 
�� Trauma obstTrauma obstéétricotrico
�� HipoglicemiaHipoglicemia
�� IcterIcteríícia e policitemiacia e policitemia
�� Hipocalcemia e hipomagnesemiaHipocalcemia e hipomagnesemia

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

MacrossomiaMacrossomia

�� GIG ou peso GIG ou peso >> 4000g4000g
�� ManifestaManifestaçção principal ão principal 
�� Etiologia: hiperglicemia materna com hiperinsulinismo fetalEtiologia: hiperglicemia materna com hiperinsulinismo fetal
�� Glucagon baixo e com resposta subnormal ao estGlucagon baixo e com resposta subnormal ao estíímulo ao nascer, mulo ao nascer, 

e com estoques de protee com estoques de proteíína, na, áácidos graxos e glicogênio, repletos.cidos graxos e glicogênio, repletos.
�� Predispõe o feto para um acPredispõe o feto para um acúúmulo acelerado e excessivo do mulo acelerado e excessivo do 

tecido adiposo, resistência tecido adiposo, resistência àà insulina , exaustão pancreinsulina , exaustão pancreáática tica 
secundsecundáária a hiperglicemia prria a hiperglicemia préé--natalnatal

�� Porcentagem mais elevada de traumas obstPorcentagem mais elevada de traumas obstéétricos, tricos, 
principalmente distocia de ombro, se o parto for por via principalmente distocia de ombro, se o parto for por via 
transvaginal: paralisia de Erb por injtransvaginal: paralisia de Erb por injúúria ao plexo braquial e ria ao plexo braquial e 
fraturas de clavfraturas de clavíícula e cula e úúmeromero

�� Mortalidade altaMortalidade alta

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

Moreira Sá, RA et al. , Rev.Bras.Saúde Mat.Inf., 2003(4)

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

MalformaMalformaçções Congênitasões Congênitas

�� Relacionadas a controle inadequado na concepRelacionadas a controle inadequado na concepçção e/ou durante o ão e/ou durante o 
11ºº trimestre (hiperglicemia e hipercetonemia durante a trimestre (hiperglicemia e hipercetonemia durante a 
organogênese, hipoglicemia?, vasculopatia materna)organogênese, hipoglicemia?, vasculopatia materna)

�� Ocorre em: Ocorre em: 
�� 1,5% das não diab1,5% das não diabééticas,ticas,
�� 1,2% das mulheres com glicemia de jejum normal e DMG, 1,2% das mulheres com glicemia de jejum normal e DMG, 
�� 4,8% das mulheres com DMG e hiperglicemia de jejum,4,8% das mulheres com DMG e hiperglicemia de jejum,
�� 6,1% com DM pr6,1% com DM préé--gestacionalgestacional ((Sheffield JS et al.: Obstet Gynecol 2002, 1000)Sheffield JS et al.: Obstet Gynecol 2002, 1000)

�� SSííndrome da regressão caudal (250 vezes mais comum em filhos ndrome da regressão caudal (250 vezes mais comum em filhos 
de DM) e spina bde DM) e spina bíífida (dosar alfafetoptn na 14 fida (dosar alfafetoptn na 14 –– 1616ªª sem e USG sem e USG 
entre a 18 e 22entre a 18 e 22ªª sem)sem)

�� Anencefalia, hidrocefalia e mieloceleAnencefalia, hidrocefalia e mielocele
�� Dextrocardia, CIV, CIADextrocardia, CIV, CIA
�� Agenesia e hipoplasia renal, duplicidade ureteral e rins Agenesia e hipoplasia renal, duplicidade ureteral e rins 

policpolicíísticossticos
�� Atresia anal/retal e sAtresia anal/retal e sííndrome do colo curtondrome do colo curto

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

Retardo do Crescimento IntraRetardo do Crescimento Intra--UterinoUterino

�� Diabetes de longa duraDiabetes de longa duraçção com complicaão com complicaçção vascularão vascular
�� AlteraAlteraçção principalmente da circunferência abdominalão principalmente da circunferência abdominal

SSííndrome da Angndrome da Angúústia Respiratstia Respiratóóriaria

�� Possivelmente por produPossivelmente por produçção anormal de surfactante ão anormal de surfactante 
devido ao efeito antagônico entre cortisol e insulina devido ao efeito antagônico entre cortisol e insulina 
na sua sna sua sííntese, ou alterantese, ou alteraçções no tecido conjuntivo, ões no tecido conjuntivo, 
levando a uma diminuilevando a uma diminuiçção na complacência pulmonarão na complacência pulmonar

�� ReduReduçção na incidência de 24 para 5% devido a melhora ão na incidência de 24 para 5% devido a melhora 
no controle metabno controle metabóólico materno, testes de llico materno, testes de lííquido quido 
amniamnióótico e nascimento da maioria das criantico e nascimento da maioria das criançças a as a 
termo.termo.

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

HipoglicemiaHipoglicemia

�� Primeiras 24 horas de vidaPrimeiras 24 horas de vida
�� Relacionada aos altos nRelacionada aos altos nííveis circulantes de veis circulantes de 
insulina fetal durante e apinsulina fetal durante e apóós o partos o parto

�� AlimentaAlimentaçção precoce, sempre que possão precoce, sempre que possíívelvel
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Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

TratamentoTratamento

�� ObservaObservaçção em UTI neonatal, independente da existência de ão em UTI neonatal, independente da existência de 
macrossomiamacrossomia

�� RN assintomRN assintomáático: avaliar glicemia capilar no parto e aos 15,30 e tico: avaliar glicemia capilar no parto e aos 15,30 e 
60 min.  p60 min.  póós parto, e a cada 2 horas por 6 a 8 horass parto, e a cada 2 horas por 6 a 8 horas

�� Iniciar alimentaIniciar alimentaçção oral caso a crianão oral caso a criançça esteja bem, de 3/3 horasa esteja bem, de 3/3 horas
�� Caso haja intolerância, iniciar glicose EV 4Caso haja intolerância, iniciar glicose EV 4--8mg/kg/min.8mg/kg/min.
�� Tratar hipoglicemia, mesmo em RN assintomTratar hipoglicemia, mesmo em RN assintomáático com repositico com reposiçção ão 

de glicose a 10%EV em flush de 2ml/kg em 15 min.de glicose a 10%EV em flush de 2ml/kg em 15 min.
�� Manter TIG de 5 a 10mg/kg/min., com ajuste individualManter TIG de 5 a 10mg/kg/min., com ajuste individual
�� Evitar glicose hipertônica em Evitar glicose hipertônica em ““bolusbolus”” porque pode piorar a porque pode piorar a 

hiperinsulinemia e causar hipoglicemia de rebote, assim como hiperinsulinemia e causar hipoglicemia de rebote, assim como 
aumentar a incidência de hemorragia intracraniana.aumentar a incidência de hemorragia intracraniana.

�� Melhora em 24 a 48 horas.Melhora em 24 a 48 horas.

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

Outras ComplicaOutras Complicaççõesões

Policitemia:Policitemia:
�� hemathematóócrito > 70%crito > 70%
•• Hiperinsulinemia e hipHiperinsulinemia e hipóóxia fetal estimulam a produxia fetal estimulam a produçção de eritropoietinaão de eritropoietina

•• Transfusão placentTransfusão placentáária pelo cordão umbilical no parto cesarianoria pelo cordão umbilical no parto cesariano
•• Leva a sLeva a sííndrome de hiperviscosidade, hiperbilirrubinemia e trombose ndrome de hiperviscosidade, hiperbilirrubinemia e trombose 

de veia renal    de veia renal    
•• Trombose de veia renal: rara, e usualmente unilateral, ocorrenTrombose de veia renal: rara, e usualmente unilateral, ocorrendo no 2do no 2ºº

ou 3ou 3ºº dia de vidadia de vida

HiperbilirrubinemiaHiperbilirrubinemia ::
�� >15mg/dL>15mg/dL
•• PrematuridadePrematuridade
•• AbsorAbsorçção de hematomasão de hematomas
•• Atraso na alimentaAtraso na alimentaçção causando aumento na circulaão causando aumento na circulaçção enterohepão enterohepáática de tica de 

bilirrubina não conjugadabilirrubina não conjugada
•• Policitemia levando Policitemia levando àà hemhemóóliselise

Diabetes MellitusDiabetes Mellitus

Outras ComplicaOutras Complicaççõesões

Hipocalcemia:Hipocalcemia:

��< 7mg/dL< 7mg/dL
••PrematuridadePrematuridade
••Asfixia fetalAsfixia fetal
••Deficiência de magnDeficiência de magnéésio materna conseqsio materna conseqüüente a perda urinente a perda urináária, que ria, que 
ocorre mais freqocorre mais freqüüentemente na diabentemente na diabéética mal controlada, levando a tica mal controlada, levando a 
hipomagnesemia fetal, a qual limita a resposta inicial do PTH hipomagnesemia fetal, a qual limita a resposta inicial do PTH 
observadas nas crianobservadas nas criançças normais apas normais apóós a interrups a interrupçção do suplemento de ão do suplemento de 
ccáálcio materno.lcio materno.
••Ocorre principalmente nas primeiras 24 a 72 horas de vidaOcorre principalmente nas primeiras 24 a 72 horas de vida

HipertireoidismoHipertireoidismo

EtiologiaEtiologia

�� DoenDoençça de Basedowa de Basedow--Graves: 1 Graves: 1 –– 2/1000 gesta2/1000 gestaççõesões
�� Adenoma TAdenoma Tóóxicoxico
�� Tireotoxicose gestacional transitTireotoxicose gestacional transitóória (não autoria (não auto--imune, imune, 
hipertireoidismo relacionado ao hCG): 18% com hipertireoidismo relacionado ao hCG): 18% com 
supressão transitsupressão transitóória do TSH e, 10% destas, com T4 ria do TSH e, 10% destas, com T4 
livre elevado tamblivre elevado tambéém transitoriamente. m transitoriamente. 

HipertireoidismoHipertireoidismo

ComplicaComplicaççõesões

MaternasMaternas::
�� AbortamentoAbortamento
�� DHEGDHEG
�� Parto prematuroParto prematuro
�� ICCICC
�� Crise tireotCrise tireotóóxicaxica
�� Descolamento de Descolamento de 
placentaplacenta

FetaisFetais::
�� Baixo peso ao Baixo peso ao 

nascer:nascer:
oo PIGPIG
oo PrematuridadePrematuridade
oo CIURCIUR

�� DisfunDisfunçção ão 
tireoidianatireoidiana

HipertireoidismoHipertireoidismo

ComplicaComplicaçções Neonataisões Neonatais

�� HipertireoidismoHipertireoidismo –– ocorre em 1 a 5% das gestaocorre em 1 a 5% das gestaçções ões 
com TSHcom TSH--R Ac (TRAb) materno fortemente positivo e R Ac (TRAb) materno fortemente positivo e 
permanece por 8 a 20 semanaspermanece por 8 a 20 semanas

IndicaIndicaçções para dosagem de TRAbões para dosagem de TRAb::
�� Hipertireoidismo fetal ou neonatal em gravidez anteriorHipertireoidismo fetal ou neonatal em gravidez anterior
�� DoenDoençça ativa e em uso de droga antitireoidianaa ativa e em uso de droga antitireoidiana
�� Tireoidectomia durante a gravidezTireoidectomia durante a gravidez
�� Eutireoidismo,  pEutireoidismo,  póós tratamento ablativos tratamento ablativo
�� Na presenNa presençça de:a de:

oo Taquicardia fetalTaquicardia fetal
oo Crescimento fetal restritoCrescimento fetal restrito
oo Achado de bAchado de bóócio fetal em exame USGcio fetal em exame USG
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Hipertireoidismo NeonatalHipertireoidismo Neonatal

Quadro ClQuadro Clííniconico::
�� Baixo peso ao nascerBaixo peso ao nascer
�� Fraqueza muscularFraqueza muscular
�� Taquicardia (FC>160)Taquicardia (FC>160)
�� HipertermiaHipertermia
�� AngAngúústia respiratstia respiratóóriaria
�� IcterIcteríícia neonatalcia neonatal
�� BBóóciocio
�� Exoftalmia pode ocorrerExoftalmia pode ocorrer
�� Insuficiência cardInsuficiência cardííacaaca

DiagnDiagnóóstico Laboratorialstico Laboratorial::
�� T3 e T4 livre elevadosT3 e T4 livre elevados
�� TSH baixoTSH baixo
�� Idade Idade óóssea avanssea avanççadaada
�� TSHTSH--R Ac (TRAb) R Ac (TRAb) 
positivo, na mãe e na positivo, na mãe e na 
criancrianççaa

Hipertireoidismo NeonatalHipertireoidismo Neonatal

TratamentoTratamento

�� PTU: 5 PTU: 5 -- 10mg/kg/dia 8/8 horas10mg/kg/dia 8/8 horas
�� MMZ: 0,5 MMZ: 0,5 –– 1mg/kg/dia em dose 1mg/kg/dia em dose úúnicanica
�� SoluSoluçção de iodo (Lugol) ão de iodo (Lugol) -- 1 gota ( 8mg de iodeto de pot1 gota ( 8mg de iodeto de potáássio) 8/8 ssio) 8/8 

horashoras
�� Propranolol 2mg/kg/dia em doses divididasPropranolol 2mg/kg/dia em doses divididas
�� Cuidados gerais: suporte nutricional, sedaCuidados gerais: suporte nutricional, sedaçção, antitão, antitéérmicosrmicos
�� Prednisona 2mg/kg/dia em crianPrednisona 2mg/kg/dia em criançças muito tas muito tóóxicasxicas
�� Digoxina Digoxina –– nos casos de ICCnos casos de ICC

Retirada gradual das medicaRetirada gradual das medicaçções conforme a melhora do ões conforme a melhora do 
quadro clquadro clíínico e laboratorial, o que geralmente ocorre apnico e laboratorial, o que geralmente ocorre apóós 6 a 12 s 6 a 12 
semanas.semanas.

HipertireoidismoHipertireoidismo

ComplicaComplicaçções Neonataisões Neonatais

Hipotireoidismo Congênito Central TransitHipotireoidismo Congênito Central Transitóóriorio

Devido ao hipertireoidismo materno não controlado.Devido ao hipertireoidismo materno não controlado.

DiagnDiagnóósticostico::
T4L < 0.9 ng/dL e TSH < 20 mUI/L,T4L < 0.9 ng/dL e TSH < 20 mUI/L,

sem um dos seguintes critsem um dos seguintes critéérios:rios:
oo Teste de estTeste de estíímulo com TRH anormalmulo com TRH anormal
oo PanhipopituitarismoPanhipopituitarismo
oo AlteraAlteraçções anatômicas cerebrais (RNM)ões anatômicas cerebrais (RNM)
oo MutaMutaçções genões genééticas envolvidas na embriogênese ou na funticas envolvidas na embriogênese ou na funçção hipofiseão hipofise--

hipotalâmicahipotalâmica

TratamentoTratamento::
LT4 10 LT4 10 –– 15 mcg/kg/dia por 2 a 6 semanas15 mcg/kg/dia por 2 a 6 semanas
Acompanhar e tratar, se necessAcompanhar e tratar, se necessáário, por 30 meses, com dosagens rio, por 30 meses, com dosagens 

hormonais.hormonais.

Matsura et al, Lancet 1988Matsura et al, Lancet 1988
Mandel et al, J Ped Endo 1989Mandel et al, J Ped Endo 1989

Mandel et al, J Ped 1990Mandel et al, J Ped 1990
Kempers et al, JCEM 2003Kempers et al, JCEM 2003

HipertireoidismoHipertireoidismo

AmamentaAmamentaççãoão

�� Tanto o PTU quanto o MMZ podem ser administrados com Tanto o PTU quanto o MMZ podem ser administrados com 
seguransegurançça durante a amamentaa durante a amamentaçção*ão*

�� Doses diDoses diáárias mrias mááximas recomendadas:ximas recomendadas:
�� PTU: 200mgPTU: 200mg
�� MMZ: 20mgMMZ: 20mg

�� AvaliaAvaliaçção regular da funão regular da funçção tireoidiana da crianão tireoidiana da crianççaa
�� Ausência de efeitos adversos no crescimento pônderoAusência de efeitos adversos no crescimento pôndero--estatural, estatural, 

funfunçção tireoidiana e QI quando comparadas ao grupo controle ão tireoidiana e QI quando comparadas ao grupo controle 
entre 48entre 48--72 meses de vida.72 meses de vida.

*Azizi et al: JCEM 2000;85:3233*Azizi et al: JCEM 2000;85:3233
Lee et al: Pediatrics;106:27Lee et al: Pediatrics;106:27

Lamberg et al: Clin Endocrinol 1984;21:81Lamberg et al: Clin Endocrinol 1984;21:81
Momotani et al: Clin Endocrinol 2000;53:177Momotani et al: Clin Endocrinol 2000;53:177

HipotireoidismoHipotireoidismo

�� DoenDoençça tireoidiana autoa tireoidiana auto--imune imune -- causa mais comum de causa mais comum de 
hipotireoidismo hipotireoidismo 

�� Hipotireoidismo subHipotireoidismo sub--clclíínico nico 
�� Deficiência de Iodo Deficiência de Iodo –– feto e mãe afetados feto e mãe afetados -- gravegrave

HipotireoidismoHipotireoidismo
Mixedema na GravidezMixedema na Gravidez

220033332525TotalTotal

22AbortosAbortos

00111122PrematuroPrematuro

0022222121TermoTermo

Anomalia Anomalia 

CongênitaCongênita
Morte Morte 

NeonatalNeonatal
NatimortoNatimorto

Nascidos Nascidos 

VivosVivos

Doss et al, Obstet Gynecol, 1963Doss et al, Obstet Gynecol, 1963
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HipotireoidismoHipotireoidismo

Causas possCausas possííveis das necessidades aumentadas veis das necessidades aumentadas 
de LT4 durante a gravidez:de LT4 durante a gravidez:

�� Aumento na concentraAumento na concentraçção de TBG, secundão de TBG, secundáário rio 
ao aumento de E2ao aumento de E2

�� Aumento da inativaAumento da inativaçção de T3 e T4 pelas D3 ão de T3 e T4 pelas D3 
placentplacentáária, fetal e uterinaria, fetal e uterina

�� Aumento no volume de distribuiAumento no volume de distribuiçção de T4ão de T4
�� Outros?Outros?

HipotireoidismoHipotireoidismo

ComplicaComplicaççõesões

MaternasMaternas::
�� AnemiaAnemia
�� DHEGDHEG
�� Descolamento de Descolamento de 
placentaplacenta

�� Hemorragia pHemorragia póóss--partoparto
�� Parto prematuroParto prematuro

NeonataisNeonatais::
�� PrematuridadePrematuridade
�� RCIURCIU
�� AbortamentoAbortamento
�� Morte neonatalMorte neonatal
�� Anomalias congênitasAnomalias congênitas

Buckshee et al, Aust NZ Obstet Gynaecol, 1992Buckshee et al, Aust NZ Obstet Gynaecol, 1992

HipotireoidismoHipotireoidismo

TratamentoTratamento::

�� ReposiReposiçção de LT4 maternoão de LT4 materno
�� Avaliar a cada 8 Avaliar a cada 8 –– 10 semanas ou ap10 semanas ou apóós 4 semanas do s 4 semanas do 
ajuste da dose prajuste da dose préé--gestagestaçção. Pode ocorrer aumento ão. Pode ocorrer aumento 
de 50% da dose prde 50% da dose préé--gestagestaçção.ão.

�� A dose retorna ao normal geralmente apA dose retorna ao normal geralmente apóós o partos o parto

ConclusõesConclusões

�� Controle estrito das doenControle estrito das doençças maternasas maternas
�� Acompanhamento obstAcompanhamento obstéétrico, peditrico, pediáátrico e trico e 
endendóócrino das pacientes durante a gestacrino das pacientes durante a gestaçção, ão, 
no perno perííodo prodo préé--concepconcepççãoão

�� ScreeningScreening das pacientes de riscodas pacientes de risco
�� Explicar os riscos de sua doenExplicar os riscos de sua doençça, tanto para a a, tanto para a 
mãe quanto para o fetomãe quanto para o feto

�� Acompanhamento do Acompanhamento do neonatologistaneonatologista e do e do 
endendóócrinocrino--pediatra na consulta prpediatra na consulta préé--natal e no natal e no 
perperííodo podo póós natal.s natal.


