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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DO DIABETES MELLITUS E DIABETES MELLITUS
GESTACIONAL
DIABETES MELLITUS (DM) – CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS ATUAIS
É uma doença de etiologia múltipla e um amplo espectro de manifestações clínicas e patológicas. O
laboratório oferece alguns testes para auxílio no diagnóstico das alterações do metabolismo da glicose.
Os critérios e métodos diagnósticos do DM recomendados são: dosagem da Glicemia de jejum ou casual,
TOTG - Teste Oral de Tolerância à Glicose e Hemoglobina Glicada (HbA1C), segundo as diretrizes da SBD
e da ADA1.
Classificação

Parâmetros Laboratoriais
Glicemia Jejum*

Glicemia Normal

< 100 mg/dL

Glicemia de Jejum Alterada

 100 e < 126 mg/dL

HbA1C***

Glicemia Casual****

< 140 mg/dL
 140 e < 200 mg/dL

Tolerância à Glicose Diminuída
Diabetes mellitus

Glicemia no TOTG**

 126 mg/dL

 200 mg/dL

 6,5 %

 200 mg/dL (com
sintomas clássicos)

*Glicemia de Jejum: apenas uma amostra de sangue em jejum.
O jejum é definido por ausência de ingestão calórica por, no mínimo, 8 horas.
**Glicemia no TOTG: coleta de duas amostras de sangue, basal (em jejum) e 2 horas após a administração via oral
de 75g de solução de glicose (anidra ou o equivalente em dextrose) em 5 minutos. O tempo do teste é contado a
partir do momento de início da ingestão. É exigido jejum de 8 a 14 horas, sendo permitida a ingestão de água.
Não é permitido fumar ou caminhar durante o teste.
***HbA1C – a Hemoglobina Glicada é recomendada como critério diagnóstico desde 2009 pela IDF, ADA e EASD
(European Association for the Study of Diabetes), também aprovado pela OMS em 2011, desde que o método
seja certificado pelo National Glycohemoglobin Standartization Program (NGSP).
****Glicemia casual: realizada a qualquer hora o dia, independentemente do horário das refeições. Os sintomas
clássicos incluem poliúria, polidipsia e perda não explicada de peso.

Na ausência de hiperglicemia inequívoca ou em caso de pequenas elevações de glicemia, o
diagnóstico do DM deve ser confirmado pela repetição do teste em outro dia.

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL (DMG) – CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS ATUAIS
É a intolerância aos carboidratos diagnosticada pela primeira vez durante a gestação e que pode ou não
persistir após o parto. Não existe um consenso sobre a indicação do rastreamento e o método
diagnóstico do DMG. Na tabela abaixo são apresentados os testes e estratégias utilizadas para o
diagnóstico de DMG, segundo a SBD, IADPSG e NIH2.

1
2

SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes e ADA - American Diabetes Association.
IADPSG – International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups e NIH – National Institute of Health.
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Segundo
SBD/ADA
Consenso
IADPSG

Segundo
SBD

PRIMEIRA ESTRATÉGIA
Teste
Glicemia de jejum
solicitada na primeira
consulta pré-natal

TOTG 75g 1 e 2h
realizada entre a 24ª e
28ª semana gestacional

Interpretação do resultado
Normal: < 92 mg/dL
Diabetes mellitus gestacional  92 e < 126 mg/dL
Diabetes mellitus pré-gestacional:  126 mg/dL
e
DMG na presença de qualquer um dos resultados de glicemia:
Jejum:  92 mg/dL
1 hora:  180 mg/dL
2 horas:  153 mg/dL

Segundo ADA
Consenso NIH

OU SEGUNDA ESTRATÉGIA

TOTG 50g 1h triagem
realizada entre a 24ª e
28ª semana gestacional

Se glicemia  140 mg/dL uma hora após realizar TOTG 100g 3h
DMG na presença de dois dos resultados de glicemia:

TOTG 100g 3h

Jejum:  95 mg/dL
1 hora:  180 mg/dL
2 horas:  155 mg/dL
3 horas:  140 mg/dL

Segundo a SBD, o diagnóstico de DMG deve ser investigado em todas as grávidas sem diabetes
pré-gestacional pela realização, a partir da 24ª semana de gestação, de um TOTG com 75g de
glicose via oral 1 e 2h, sendo que um ponto alterado na curva já faz o diagnóstico de DMG.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
 Nos três dias que antecedem o exame, o cliente deve manter uma dieta habitual (sem restrição
de carboidratos) e as atividades físicas habituais;
 Durante o teste, o cliente deve permanecer no Laboratório, em repouso e sem fumar. É permitido
ingerir somente água.
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