
Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido para Teste Oral de

Tolerância à Glicose Gestacional

1. Fui informada pelo(a) meu(minha) médico(a) de que devo me submeter ao seguinte procedimento: 
Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) Gestacional, também denominado de Teste de Sobrecarga 
de Glicose Gestacional ou Curva Glicêmica Gestacional.

2. A equipe médica do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein explicou-me todo 
o procedimento do TOTG Gestacional, ao qual serei submetida, solicitado pelo(a) meu(minha) 
médico(a).

3. O TOTG Gestacional é geralmente realizado entre a 24ª e 28ª semana de gestação e pode ter 
duração de 1, 2 ou 3 horas. Sua finalidade é pesquisar diabetes gestacional, principalmente em
gestantes com sobrepeso ou obesidade e um ou mais fatores de risco (idade maior ou igual a 40 
anos, história pessoal de pré-diabetes, história familiar de diabetes, dislipidemia, gestação múltipla, 
presença de diabetes gestacional ou RN natimorto ou RN com peso maior ou igual a 4-4,5 kg em 
outras gestações). Esse tipo de diabetes se desenvolve na gestação, geralmente no 2º ou 3º trimestre, 
sendo caracterizado por hiperglicemia decorrente de resistência à ação da insulina, induzida por 
hormônios secretados pela placenta. Pode ocasionar complicações obstétricas (hipertensão, excesso 
de líquido amniótico, feto grande, maior chance de parto cesária ou trauma do RN na hora do parto 
e maior mortalidade e/ou complicações respiratórias/metabólicas do RN). Na maioria das gestantes, 
o diabetes gestacional desaparece após o parto, porém essas pacientes tem maior chance de 
desenvolver diabetes tipo 2 no futuro.

4. O TOTG Gestacional de 2 horas e/ou com 75 g é o teste definitivo padrão recomendado pelo 
laboratório. Ele envolve a ingestão oral de uma solução contendo 75 g de glicose em 300 mL de água 
e coleta de glicemia em jejum e após 60’ e 120’ da ingestão da sobrecarga de glicose.

5. O TOTG Gestacional de 1 hora e/ou com 50 g é um teste de triagem para diabetes gestacional, 
que não requer preparo prévio. Ele envolve a ingestão oral de uma solução contendo 50 g de glicose 
em 200 mL de água e coleta de uma única glicemia uma hora após ingestão da sobrecarga de 
glicose. Se o médico solicitar também a glicemia de jejum (nesse caso, recomenda-se jejum prévio 
de 8 horas), essa amostra é coletada antes da ingestão da sobrecarga de glicose. Se a glicemia 
coletada uma hora após sobrecarga de glicose for menor que 140 mg/dL, o teste é considerado 
negativo para diabetes gestacional. Se, no entanto, essa glicemia for maior ou igual a 140 mg/dL, o 
teste é considerado suspeito para diabetes gestacional e, nesse caso, a paciente deve se submeter 
ao teste de 2 ou 3 horas para confirmação do diagnóstico.

6. O TOTG Gestacional de 3 horas e/ou com 100 g é um teste definitivo para diagnosticar diabetes 
gestacional. Pode ser realizado como teste único ou como complemento ao TOTG Gestacional de 1 
hora com resultado suspeito. Ele envolve a ingestão oral de uma solução contendo 100 
g de glicose em 400 mL de água e coleta de glicemia em jejum e após 60’, 120’ e 180’ 
da ingestão da sobrecarga de glicose. *TE*
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Preencher quando não houver etiqueta

Nome: ___________________________________________________

Data Nasc.: _____/______/_____ Prontuário: __________________

Exame(s): ________________________________________________

_________________________________________________________



O TOTG de 1, 2 ou 3 horas requer a presença de um(a) enfermeiro(a) e de um técnico(a) de 
enfermagem. As possíveis consequências da não realização desse teste incluem a maior dificuldade 
em se estabelecer o diagnóstico de diabetes gestacional, com as possíveis complicações obstétricas 
para a mãe, feto e RN se essa condição não for tratada precocemente. Outro método utilizado para 
pesquisar diabetes gestacional consiste em medidas seriadas da glicemia venosa ou de ponta de 
dedo, realizadas em jejum e 1 ou 2 horas após almoço e jantar durante vários dias. Essa alternativa 
dispensa a ingestão da sobrecarga de glicose, porém requer a coleta de múltiplas glicemias.

7. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais:
• Náuseas e vômitos. Caso a paciente vomite, o teste será interrompido e as amostras já coletadas 

serão encaminhadas e processadas no laboratório. Nessa situação, recomenda-se que a 
paciente mostre os resultados parciais e discuta com seu médico a necessidade de repetir o 
teste. Se isso for realmente necessário, a paciente deve avaliar com seu médico a possibilidade 
de tomar algum anti-emético (exemplo: Vonal) 30 minutos antes de iniciar o segundo teste.

• Síndrome de dumping em pacientes submetidas a alguns tipos de cirurgia gástrica ou bariátrica 
prévia. Essa síndrome ocorre logo após a ingestão de soluções concentradas de carboidratos e 
caracteriza-se por hipotensão, taquicardia, cólica abdominal, náusea e diarreia. Por esse motivo, 
o TOTG é contraindicado nessas pacientes, a não ser que o(a) médico(a) solicitante faça um 
relatório atestando que a cirurgia prévia da paciente não pode provocar síndrome de dumping. 
Em substituição ao TOTG, recomenda-se pesquisar diabetes gestacional medindo a glicemia 
venosa ou de ponta de dedo em jejum e 1 ou 2 horas após almoço e jantar durante vários 
dias. Essa alternativa dispensa a ingestão da sobrecarga de glicose, porém requer a coleta de 
múltiplas glicemias.

8. Tive oportunidade de esclarecer todas minhas dúvidas relativas ao TOTG Gestacional, após ter 
lido e compreendido todas as informações do Termo de Ciência e Consentimento Livre e Esclarecido 
para o Teste Oral de Tolerância à Glicose Gestacional.

Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com todos os ítens do Termo de Ciência e
Consentimento Livre e Esclarecido do Teste Oral de Tolerância à Glicose Gestacional antes de 
sua assinatura e, apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido 
esclarecidas todas minhas dúvidas e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, 
RESERVO-ME o direito de revogar este consentimento antes que o Teste Oral de Tolerância à Glicose 
Gestacional seja realizado.
 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): _______________________________________________

Nome: ____________________________________________________________________________________________

Assinatura: _____________________________________________   Identidade N.º: ____________________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

A ser preenchido pelo(a) enfermeiro(a) ou médico(a)
Expliquei todo o procedimento do Teste Oral de Tolerância à Glicose Gestacional a que a paciente 
acima referida será submetida, à própria paciente e/ou seu responsável, sobre os benefícios, riscos e 
alternativas do procedimento, tendo respondido às perguntas formuladas pelos(as) mesmos(as). De 
acordo com meu entendimento, a paciente e/ou seu responsável está em condições de compreender 
o que lhes foi informado.

Nome do(a) enfermeiro(a) ou médico(a): ________________________________________________

Assinatura: __________________________________________   COREN/CRM: ________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____


