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A gestação é um processo fisiológico que ocorre na vida da mulher, se tornado um período de 

grandes transformações, assim existe uma parcela de gestantes que podem ser portadora de 

algumas patologias pré-existente e/ou desenvolver doenças que podem contribuir de forma 

desfavorável e ocasionando riscos a saúde da mãe e do concepto. Desse modo, destaca-se a o 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) que se refere ao diagnóstico de hiperglicemia que se 

apresenta a primeira vez durante a gestação. Cerca de 9% das gestações podem sofrer 

acometimento por diabetes, sendo que a DMG representa 90 % dos casos de todas as formas de 

diabetes. As complicações mais freqüentes que envolvem a parte materna são indicação de 

cesariana e pré-disposição para pré- eclâmpsia; entre os riscos para o feto estão prematuridade, 

distocia de ombro, macrossomia hipoglicemia e até mesmo morte perinatal. Nesse sentido, se 

torna imprescindível a assistência do enfermeiro durante o pré-natal, pois através de sua atuação 

é possível diagnosticar e tratar precocemente a DMG, e prevenir os agravos a saúde do binômio 

mãe/filho. O presente estudo apresenta como objetivo geral: Descrever a atuação dos 

enfermeiros que atuam no acompanhamento de pré-natal das gestantes com DMG. Em 

consonância, tem-se como objetivos específicos; Conhecer o perfil sócio profissional dos 

participantes da pesquisa; descrever como ocorre o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 

das gestantes com DMG e identificar as principais dificuldades que os enfermeiros enfrentam 

para realizar o diagnóstico e acompanhamento de gestantes com DMG. A presente pesquisa 

trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa e natureza descritiva. A amostra 

do estudo serão os enfermeiros que atuam no pré-natal. A coleta de dados ocorrerá por meio de 

uma entrevista estruturada e análise de dados será feita a partir da análise do conteúdo de 

Minayo (2010). Espera-se alcançar com os resultados da pesquisa a conscientização dos 

profissionais, com o intuito de promover uma melhor assistência ao pré-natal, assim como, 

melhorar os níveis de conhecimento acerca da importância da assistência de enfermagem á estas 

gestantes e possibilitar o esclarecimento de informações úteis aos estudantes e profissionais de 

enfermagem.  
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