Carimbo da clinica:

Cara paciente,

a

A firn de proceder avaliac;ao exata do metabolismo
da glicose, o seu medico pediu um teste oral de
tolerancia glicose CTOTG),

a

Data de realiza�äo do TOTG:

Para que este teste de tolerancia possa fornecer
resultados exatos e comparaveis, sao necessarias as
seguintes medidas:
1. Dois dias antes do teste, fac;a a sua alimentac;ao
normal,

2. Durante estes dois dias, nao realize esforc;os
fisicos intensos, nem pratique desporto,

3. Na manha em que realizar o exame, va em jejum
As gravidas com diabetes gestacional deveräo
realizar um teste adicional* na consulta de controlo
que tem lugar 6 a 12 semanas ap6s o parto.
*ME!'todos possfveis, ao critE?rio do proftssional responsävel: Determina<;äo do
nivel de glicose em jejum (� 7,0 mmol/L) e/ou teste oral de toler§ncia com

75 g de glicose (� 11,1mmol/L ap6s 2 horas) e/ou a determina�äoo de HbA1c

(> 6.5%). Dependendo dos fatores de risco, esta avalia<;ao dever.§ ser realizada
com intervalos de 1 a 3 anos.

para a clinica (durante as 8 horas precedentes,
nao comer e beber apenas agua, nao fumar, nao
mascar pastilhas elasticas e nao realizar esforc;os
fisicos),
4. Ap6s a determinac;ao do nivel de glicose em
jejum, recebera uma soluc;ao de ac;ucar, que
devera beber lentamente ao longo de um periodo
aproximado de S minutos,

5. A medic;ao da glicose e repetida ap6s a primeira e
a segunda hora,

6. Queira permanecer na sala de espera durante
estas duas horas, Se assim o desejar, leve algo
para ler, Nao podera ir passear nem fazer recados
durante este periodo, Qualquer movimento
corporal maior durante este tempo falseara o
resultado,
Ern caso de questoes sobre este teste, nao hesite
em nos contactar,
A equipa medica
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Para grupos de risco: Rastreio
de diabetes preexistente
Se uma mulher apresentar um ou varios
dos seguintes fatores de risco para
diabetes tipo 2, recomenda-se a
realizai:;:ao do rastreio no inicio da gravidez.

• Obesidade (IMC>30)
• Origem: näo caucasiana e/ou migrante
• Anamnese familiar positiva para
diabetes tipo 2 (parentesco de
primeiro grau)
• Anamnese pessoal positiva de
diabetes gestacional
• Sindrome do ovario policistico
Este rastreio e feito atraves da
determinai:;:ao do nivel de glicose
em jejum (� 7,0 mmol/L) e/ou da
determinai:;:ao do nivel de glicose
2 horas ap6s a refeii:;:ao
(� 11,1 mmol/L, duas vezes).

Teste Oral De Toleräncia A Glicose (Totg)
Teste geral realizado a todas as gravidas entre a
224.a e a 28.a semana de gesta�äo mediante um TOTG
No caso de grupos de risco, recomenda-se a realizac;ao
do teste logo no primeiro trimestre da gravidez e, em
caso de resultado negativo, a sua repetic;ao entre a
224.a e a 28.a semana de gesta�äo

Procedimento:
Colheita de sangue em jejum e medic;ao da glicose no
sangue com uma soluc;ao de teste de 300 ml (75 g de
glicose anidra dissolvida em 300 ml de agua ou 300 ml
de uma mistura correspondente de oligossacarTdeo)

A soluc;ao bebe-se ao longo de 3 a 5 minutos

Durante o teste, a paciente deve permanecer sentada
e nao pode fumar

Ap6s 1 hora, nova colheita de sangue e medic;ao da
glicose no sangue

Ap6s 2 horas, nova colheita de sangue e medic;ao da
glicose no sangue

Valores de referencia:
lntervalo da medi�äo

mmol/L*

Ern jejum

≥ 5.1

Ap6s 1 hora

Ap6s 2 horas

≥ 10.0
≥ 8.5

Estamos perante um diagn6stico de diabetes gestacional se for ultrapassado
um dos valores de referencia.
• Metodo laboratorial (colheita de sangue venoso)

Fonte: Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Expertenbrief No 37,
Kommission Qualitätssicherung Präsident Prof. Dr. Daniel Surbek, 1 de junho de 2011.
Esta documenta�ao informativa foi atualizada em colabora�ao com o Dr. Raio (medico-chefe
adjunto de Obstetricia, Hospital Inselspital Bern) (maio de 2013).
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