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RESUMO 

 

A Mola Hidatiforme (MH) é uma doença caracterizada pela formação de tumores 

benignos devido a proliferação exacerbada do tecido trofoblástico, relacionada à 

gestação. A gonadotrofina coriônica humana (hCG) é considerada o principal 

biomarcador hormonal da doença. A homocisteína (HCY) é um aminoácido derivado 

da desmetilação da metionina. Durante uma gravidez saudável é possível observar 

reduções de até 50% nos níveis séricos de HCY, o que não tem sido observado na 

gravidez molar. O quadro de hiperhomocisteinemia (Hhe) tem sido associado a 

diversos tipos de doenças, inclusive cânceres, destacando a HCY como um possível 

biomarcador tumoral. O objetivo do presente estudo foi avaliar o uso da dosagem 

sérica de HCY em gestantes com MH como potencial biomarcador dessa doença. 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal conduzido nos dois centros 

de referência no tratamento de doenças trofoblásticas gestacionais localizados no 

estado do Rio de Janeiro. A amostragem total do estudo foi composta por 75 mulheres 

alocadas em dois grupos: 43 pacientes com MH (Grupo Mola), e 32 gestantes 

saudáveis (Grupo Gestante). Todas as participantes foram submetidas à coleta de 

sangue venoso para realização dos exames laboratoriais bioquímicos, avaliação 

antropométrica e aplicação de questionário sócio demográfico. Para a análise 

estatística foi utilizado o programa R, versão 3.3.2., e a probabilidade considerada 

significativa para p<0,05. Foi observada diferença estatisticamente significativa entre 

os dois grupos tanto para as concentrações séricas de hCG (p=0,0036) quanto para 

as concentrações séricas de HCY (p<0,001). A curva ROC para o hCG revelou área 

abaixo da curva de 0,71 (95% de intervalo de confiança (IC) = 0,59-0,83), com melhor 

ponto de corte adquirido igual a 59.191,046 mUI/mL, (sensibilidade de 64% e 1-

especificidade de 25%). Como esperado e bem determinado na literatura, o hCG é 

um bom biomarcador da MH. A curva ROC para a HCY exibiu área abaixo da curva 

ROC de 0,85 (95% de intervalo de confiança (IC) = 0,77-0,94), com ponto de corte 

igual a 6,034 µmol/L, (sensibilidade = 76% e 1-especificidade = 0,09%). A partir 

desses resultados, podemos confirmar a condição já descrita de Hhe na MH e ainda 

sugerir que a HCY possa ser um bom biomarcador da doença. Esse resultado, 

juntamente com os valores maiores de sensibilidade e especificidade da HCY no 

diagnóstico da MH, sugere que a dosagem de HCY sérica, na população estudada, 

revela-se ser um marcador para MH mais eficiente do que a dosagem clássica do 

hCG. Concluímos que a HCY aparenta ser um promissor biomarcador para o 

diagnóstico da MH, demonstrando, na população estudada, ainda maior sensibilidade 

e especificidade, quando comparada ao hCG, principal biomarcador hormonal da 

doença. 

 

Palavras-chave: Mola hidatiforme; gonadotrofina coriônica humana; homocisteína. 
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ABSTRACT 

 

Hydatidiform mole (HM) is a gestational-related disease characterized by the formation 
of benign tumors due to exacerbated proliferation of trophoblastic tissue. Human 
chorionic gonadotrophin (hCG) is considered the main hormonal biomarker of the 
disease. Homocysteine (HCY) is an amino acid derived from the demethylation of 
methionine. During a healthy pregnancy it is possible to observe reductions of up to 
50% in the HCY serum levels, which has not been observed in the molar pregnancy. 
Hyperhomocysteinemia (Hhe) has been associated with several types of diseases, 
including cancers, highlighting HCY as a possible tumor biomarker. The present study 
aimed to evaluate the use of HCY serum levels in pregnant women with MH as a 
potential biomarker of this disease. This is a cross-sectional observational study 
conducted at the two reference centers for the treatment of gestational trophoblastic 
diseases localized in the state of Rio de Janeiro. Seventy five women were enrolled in 
this study and composed 2 groups as follow: 43 patients with MH (Mola Group) and 32 
healthy pregnant women (Pregnant Group). All participants were submitted to venous 
blood collection for biochemical laboratory tests, anthropometric evaluation and 
application of a socio-demographic questionnaire. Statistical analysis were performed 
using the R program, version 3.3.2., and the probability considered significant for p 
<0.05. It was observed statistically significant difference between the two groups for 
both serum hCG concentrations (p=0.0036) as well as for serum HCY concentrations 
(p <0.001). The hCG ROC curve revealed an area below the curve of 0.71 (95% 
confidence interval (CI) = 0.59-0.83), with a better cutoff of 59,191.046 mIU/mL 
(sensitivity= 64% and 1-specificity=25%). As expected and well-established in the 
literature, hCG is a good biomarker of MH. The ROC curve for HCY showed area below 
the ROC curve of 0.85 (95% confidence interval (CI) = 0.77-0.94), with cutoff of 6.034 
μmol/L (sensitivity=76% and 1-specificity=0.09%). These results confirm the previously 
described condition of Hhe in MH and also suggest that HCY may be a good biomarker 
of the disease. This result, together with the higher sensitivity and specificity showed 
by HCY ROC curve for diagnosis of MH suggests that HCY could to be a elegible 
candidate as a biomarker for MH. In conclusion, HCY appears to be a promising 
biomarker for the diagnosis of MH, demonstrating even greater sensitivity and 
specificity, in the studied population, when compared to hCG, the main hormonal 
biomarker of the disease. 

 

Keywords: Hydatidiform mole; human chorionic gonadotrophin; homocysteine. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 MOLA HIDATIFORME 

 

 Doença trofoblástica gestacional (DTG) é um termo utilizado para abranger um 

grupo de doenças caracterizadas por tumores originários do tecido trofoblástico 

placentário, relacionado a gestação (SECKL et al., 2010). Dentre as DTGs, a mola 

hidatiforme (MH) é a doença mais comum podendo ser subdividida em MH completa 

(MHC) e MH parcial (MHP) que se diferenciam de acordo com aspectos morfológicos, 

histopatológicos e genéticos (ANDRADE, 2009; SECKL et al., 2010; BRAGA et al., 

2014; FERRAZ, L. et al., 2015). A alta proliferação celular evidenciada na MH 

corresponde a tumores benignos associados a uma baixa mortalidade, mas que 

possuem como principal complicação a evolução para a neoplasia trofoblástica 

gestacional (NTG). 

 Etiologicamente falando, a MH tem sua origem no momento da fecundação 

através de duas principais situações: uma onde há falha nos mecanismos de bloqueio 

da polispermia, caracterizando a dispermia, ou mesmo em quadros de fertilização 

monospérmica. Ambos os casos podem resultar em MH, porém há algumas 

particularidades relacionadas ao cariótipo que determinam na evolução para MHC ou 

para MHP (ANDRADE, 2009; BRAGA et al., 2014). 

No caso da MHC, o que pode ser observado é uma fertilização monospérmica 

de um oócito secundário anucleado, ou seja, sem cromossomos maternos. Após a 

fecundação, esse espermatozoide duplica seu próprio ácido desoxirribonucleico 

(DNA) para que seja possível a formação do zigoto e um cariótipo “completo” de 46 

cromossomos (Figura 1A). Essa mesma situação pode ocorrer a partir de uma 

fertilização dispérmica (por dois espermatozoides) em um oócito também anucleado 

(Figura 1B). Na MHC todos os genes são de origem paterna, como resultado de uma 

dissomia unilateral, sendo o cariótipo em 90% dos casos 46XX e os 10% restantes, 

46XY. Esse perfil de anormalidade cromossômica corrobora para falha no 

desenvolvimento do concepto seguido do crescimento exacerbado do tecido 

trofoblástico (ANDRADE, 2009; BRAGA et al., 2014; SHAABAN et al., 2017). 

Na MHP observa-se geralmente casos de triploidia devido a fertilização de um 

oócito secundário saudável, contendo carga genética materna, por dois 



19 
 

espermatozoides ou mesmo por um espermatozoide que duplique seu número de 

cromossomos após o momento da fertilização. O resultado é uma associação 

cromossômica extra haploide de origem paterna, criando cariótipos 69XXX, 69XXY ou 

mesmo 69XYY (Figura 1C). Raramente, pode haver casos tetraploides, com um 

genótipo 96XXXY (ANDRADE, 2009; SHAABAN et al., 2017). 

 

 
Figura 1: Diferentes cariótipos da mola hidatiforme. Em (A), representado 90% das MHC, como 
resultado da fertilização de um oócito vazio por um único espermatozoide, seguido de duplicação do 
genoma haploide paterno, tendo como desfecho o cariótipo 46XX. Em (B), 10% das MHC, 
caracterizadas pela fertilização de um oócito vazio por dois espermatozoides, resultando em cariótipo 
46XX ou 46XY. Em (C), representado cariótipo mais frequente de MHP caracterizado pela fecundação 
dispérmica de um oócito saudável por dois espermatozoides haploides, resultando em triploidia com 
possíveis cariótipos 69XXX, 69XXY ou 69XYY. MHC: mola hidatiforme completa; MHP: mola 
hidatiforme parcial. Modificado de Shaaban et al., 2017.  
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No que se refere aos aspectos macroscópicos, a MHC geralmente apresenta 

um aspecto similar a “cachos de uva” devido às vesículas translúcidas que são 

formadas e que preenchem todo espaço placentário. Além disso, por existir somente 

material genético de origem paterna, não são observados vestígios do feto e nem dos 

anexos (cordão/membranas) (Figura 2A). De forma distinta, na MHP, as vesículas são 

menores que na MHC e estão dispostas mais separadamente ao longo do tecido 

placentário. Pode-se observar ainda a presença de concepto e até mesmo dos anexos 

fetais (Figura 2B) (BRAGA et al., 2014).  

 

 
Figura 2: Diferença macroscópica entre MHC e MHP. Em (A), observa-se macroscopia de 
MHC de segundo trimestre. Em (B), macroscopia de MHP de segundo semestre. MHC: mola 
hidatiforme completa; MHP: mola hidatiforme parcial. Braga et al., 2014. 

 

 

Na microscopia também é contrastante as diferenças entre MHC e MHP. A 

MHC, nos casos de segundo trimestre, retrata vilosidades coriônicas inchadas e 

volumosas, avasculares e com presença de hidropsia (edemas fetais). Além disso, 

observa-se uma marcada proliferação do tecido trofoblástico de aspecto 

circunferencial (Figura 3A), com hiperplasia e aplasia trofoblástica, estando ausentes 

o embrião/feto e anexos. No caso da MHP, é possível observar vilosidades coriônicas 

volumosas de diferentes tamanhos, mas geralmente não é observado hidropsia. A 

hiperplasia e proliferação trofoblástica é multifocal (Figura 3B), com discreta aplasia, 

estando associada somente ao sinciciotrofoblasto. Geralmente tanto o feto quanto os 

anexos estão presentes, porém, é possível observar vasos com hemácias nucleadas 

(fetais) que indicam a pré-existência do concepto, caso tenha ocorrido a sua 

degeneração (ELIZABETH et al., 2007; MORAES et al., 2014; JAGTAP et al., 2017). 

A ocorrência de casos de MH é pouco esclarecida e ainda indeterminada, 

sendo observada maior prevalência em países em desenvolvimento (BRAGA et al., 
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2014). Estima-se que no Brasil a incidência seja de 1:200-400 gestações, 5 a 10 vezes 

mais frequente que na América do Norte e na Europa (BRAGA et al., 2014). Alguns 

fatores de risco já foram associados à MH como: casos de abortos espontâneos 

(STEIGRAD, 2003), extremos de idade materna (20 anos > idade > 40 anos), gravidez 

molar prévia que configura risco 4 a 5 vezes maior de nova gestação molar (BRAGA 

et al., 2014), anormalidades uterinas e deficiências nutricionais principalmente 

relacionadas a dietas com baixa ingestão de proteínas e ácido fólico (KOKANALI et 

al., 2008). Em relação aos dois tipos de MH, a MHC é a forma que ocorre com maior 

frequência (ANDRADE, 2009). 

 

 
Figura 3: Diferença microscópica entre MHC e MHP. Em (A), fotomicrografia exibindo aspecto 
histológico da MHC, realçando grande parte das vilosidades com proliferação circunferencial do 
tecido trofoblástico (HE, 10x). Em (B), é possível observar o aspecto histológico da MHP, 
evidenciando vilosidades com pontos focais de proliferação trofoblástica (HE, 10x). MHC: mola 
hidatiforme completa; MHP: mola hidatiforme parcial. Retirado de Jagtap et al., 2017. 

 

O quadro clínico da MH é característico e bem descrito pela literatura. Dentre 

os principais sintomas associados à doença pode-se citar o sangramento vaginal, 

útero aumentado para a idade gestacional, amenorreia, hipertireoidismo, pré-

eclâmpsia no início da gestação, problemas respiratórios e toxemia precoce 

(hipertensão arterial associada ou não a edemas e quadros de proteinúria). Devido ao 

aumento da proliferação trofoblástica, é configurado um perfil de alteração endócrina, 

marcado pela produção excessiva da gonadotrofina coriônica humana (hCG) e pela 

presença acentuada de estrogênio e progesterona. Sendo assim, quadros de 

hiperêmese gravídica, acompanhado por náuseas e ainda cistos tecaluteínicos uni ou 

bilaterais (Figura 4A), são observados com certa frequência devido à estimulação 
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anormal pelo hCG (GOLDSTEIN et al., 1979; SCHLAERTH et al., 1988; MORAES et 

al., 2014). 

Entretanto, Soto-Wright et al. (1995) realizaram um estudo revisando o quadro 

clínico de pacientes diagnosticadas com MH a partir de dados provenientes do New 

England Trophoblastic Disease Center em dois períodos, 1965 e 1975. Foi observada 

uma redução drástica em alguns sintomas como: aumento uterino, anemia, pré-

eclâmpsia, hiperêmese e hipertireoidismo. Em contraste, apenas o sangramento 

vaginal (Figura 4B) foi citado como algo prevalente dos dados históricos em relação à 

época do referido estudo. Essa mudança também foi constatada por Belfort & Braga 

(2004) entre os períodos de 1992-1998. 

     

 
Figura 4: Possíveis quadros clínicos associados à MH. Em (A), Laparotomia exploradora 
evidenciando volumosos cistos tecaluteínicos bilaterais rompidos com alguns pontos de hemorragia. 
Fonte: Braga et al., 2014. Em (B), paciente com hemorragia genital, sintoma mais persistente na 
MH, cursando com eliminação de vesículas e choque hemorrágico. MH: mola hidatiforme. Retirado 
de Moraes et al., 2014.  

 

 O diagnóstico da MH geralmente é feito no primeiro trimestre da gestação, 

ocorrendo classicamente entre a 12ª e 20ª semanas de gestação. Uma boa anamnese 

e exame clínico já podem levantar algumas suspeitas, principalmente em quadros de 

corrimento ou sangramento vaginal, útero aumento para idade gestacional, vômitos 

recorrentes e pré-eclâmpsia precoce. Porém, é importante salientar que, atualmente, 

não são raros casos de pacientes assintomáticas (SASAKI, 2003; BRAGA et al., 

2014). 

 Além da clínica, outro componente atual importante para diagnóstico da MH é 

a ultrassonografia. Essa metodologia revolucionou a identificação da MH a partir da 

década de 60 e tem sido responsável pelo correto diagnóstico de grande parte das 

pacientes desde então. Vale ressaltar, também, que muito disso se deve ao fato de 

que as gestantes vêm sendo submetidas a recorrentes ultrassonografias, 
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principalmente ao longo do primeiro trimestre (BELFORT & BRAGA, 2004; MORAES 

et al., 2014; BRAGA et al., 2014). Tourinho (1995) afirma que a ultrassonografia é o 

método propedêutico mais prático e adequado para identificação da MH assim como 

para diagnóstico de NTG, pois, além de disponibilizar aspectos iconográficos, permite 

a visualização da cistose ovariana (Figura 5), acompanhamento da sua regressão 

após intervenção médica, possibilitando avaliação de processos infiltrativos 

miometriais e até acompanhamento de metástases. 

 

 
Figura 5: Ultrassonografia de cisto tecaluteínico. Volumoso cisto tecaluteínico de ovário 
esquerdo, em (A) sob visão da ultrassonografia bidimensional, e em (B) mediante 
ultrassonografia tridimensional. Retirado de Moraes et al., 2014. 

     

 Outro aspecto que deve ser levado em conta em relação a ultrassonografia é 

que, além de ser um método não invasivo, possibilitou o diagnóstico cada vez mais 

precoce da MH. O diagnóstico precoce da doença é fator limitante para que seja 

possível minimizar a progressão do tumor trofoblástico, reduzindo riscos e sintomas 

da paciente. É importante também em casos mais graves como os de NTG, pois a 

precocidade no diagnóstico leva a redução dos ciclos de quimioterapia necessários 

para a remissão do tumor, prevenindo a metástase a partir de um tratamento menos 

exaustivo e rigoroso (BELFORT & BRAGA, 2004).   

 Concomitantemente, pacientes com MH (majoritariamente MHC) apresentam 

valores séricos elevados do hCG, principalmente pela proliferação excessiva de 

células que compõem o sinciciotrofoblasto e citoblasto, que sintetizam o hormônio. 

Sabe-se que entre as 8-11ª semanas de uma gestação saudável os níveis de hCG 

séricos alcançam um pico em torno de 90.000 mUI/mL; já nas gestantes com MH com 
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a mesma idade gestacional, é possível observar valores de hCG iguais ou até maiores 

que 3.000.000 mUI/mL (MULLER & COLE, 2009).  

 Os valores séricos elevados do hCG (>100.000 mUI/mL), incompatível com a 

idade gestacional, já tem sido considerado um fator importante no diagnóstico de MH. 

Sendo assim, esse hormônio se tornou um marcador tumoral essencial na 

identificação da doença, principalmente quando não se dispõe ainda da avaliação 

histopatológica do material proveniente do esvaziamento uterino, ou mesmo quando 

o resultado da histopatologia é inconclusivo (MULLER & COLE, 2009; BRAGA et al., 

2014).  

É importante dizer que podem ocorrer erros durante a dosagem sérica do hCG, 

principalmente quando a concentração da amostra está acima de 500.000 mUI/mL, 

caracterizando um resultado subestimado em um fenômeno conhecido como “Efeito 

Hook”. Atualmente, ao se desconfiar do diagnóstico de MH, as clínicas especializadas 

realizam a dosagem do hormônio após diluição 1:1.000 das amostras, buscando evitar 

esse viés do “Efeito Hook”, onde o excesso de hCG progressivamente satura a fase 

sólida e a detecção de anticorpos, impedindo que haja formação do “sanduíche” que 

quantifica o hCG (MULLER & COLE, 2009).  

Atualmente, a MH é diagnosticada basicamente através de três elementos que, 

quando juntos, caracterizam o que conhecemos como “tríade para identificação da 

MH”, são eles: o quadro clínico característico da paciente, a ultrassonografia e 

dosagens quantitativas séricas elevadas do hCG. A partir do momento em que se é 

estabelecida a suspeita da doença, por essa tríade, a paciente é direcionada ao 

esvaziamento uterino. O material molar retirado do útero da paciente é enviado para 

realização do exame histopatológico, padrão-ouro para diagnóstico da MH, sendo seu 

resultado liberado de trinta a quarenta dias após o procedimento de esvaziamento 

uterino (DICKSON-GONZÁLEZ, 2006).  

Acredita-se que o avanço tecnológico, atrelado a eficiência no diagnóstico 

precoce da MH, sejam os principais protagonistas para a atenuação da sintomatologia 

das pacientes. Muito desse resultado se deve a incorporação da ultrassonografia no 

início da gravidez, que começou a ser aplicada após os anos 60 do século passado, 

e das dosagens cada vez mais sensíveis e específicas do hCG. Com isso, o 

diagnóstico da MH se tornou gradualmente mais fácil e imediato, corroborando para 

mudanças na intensidade da clínica das pacientes, prevenindo-as de diversos 

sintomas que passam a não mais aparecer (BELFORT & BRAGA, 2004). Em adição, 
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Sasaki (2003) asseguram que após o advento da ultrassonografia houve um aumento 

da incidência de MH assintomática em até 41%.   

Uma vez diagnosticada com MH, a paciente deve ser submetida ao 

procedimento de esvaziamento uterino (Figura 6). Porém, para que seja possível a 

realização da cirurgia, é interessante que seja feito uma série de exames pré-

operatórios, como: hemograma completo, exames bioquímicos, perfil hepático e da 

tireoide, análises urinárias e radiografia do tórax. Esses exames estariam 

complementando o histórico clínico, os exames físicos, níveis de hCG e achados 

ultrassonográficos da paciente, tendo importância na avaliação de possíveis 

complicações médicas e no correto direcionamento do tratamento (MAESTÁ et al., 

2012; FERRAZ et al., 2015).  

  

 
Figura 6: Aspecto do abdômen pré e pós-esvaziamento uterino. Em (A), observa-se imagem de 
paciente com mola hidatiforme in utero com amenorreia de 10 semanas, revelando útero aumentado 
para a idade gestacional, medindo 27 centímetros. Em (B), observa-se o ventre da paciente, após 
o esvaziamento uterino. Nota-se que o útero não se encontra mais perceptível e a palpação 
abdominal profunda revela-o intrapélvico. Moraes et al., 2014 

 

É importante ratificar a importância do tratamento da MH ser realizado por 

centros de referência (CRs), na medida em que é feito por uma equipe preparada e 

com vasta experiência para lidar com possíveis adversidades que podem surgir 

durante o processo. Atualmente, já é de conhecimento público que o tratamento feito 

em uma instituição especializada reduz riscos de morbimortalidade das pacientes, 

atribuindo um maior controle sobre os sintomas, menores complicações cirúrgicas no 

esvaziamento uterino e, menor risco de evolução para NTG (FERRAZ et al., 2015). 

No Estado no Rio de Janeiro estão credenciados à Sociedade Brasileira de Doença 
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Trofoblástica Gestacional os ambulatórios do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF) e da Maternidade Escola da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (ME-UFRJ) (BRAGA et al., 2014). 

Para o esvaziamento uterino, algumas técnicas são utilizadas, apresentando 

aspectos positivos e negativos. A curetagem, por exemplo, trata-se de um 

procedimento realizado por alguns locais, mas que já tem sido pouco recomendado 

devido ao maior risco de perfuração uterina e hemorragia. Além disso, dependendo 

do volume do conteúdo molar, o tempo de cirurgia por essa técnica pode aumentar 

drasticamente, corroborando para maiores perdas de sangue e uma necessidade 

ainda maior de medicamentos anestésicos (ANDRADE, 2009; MORAES et al., 2014, 

FERRAZ et al., 2015). 

A aspiração manual intrauterina (AMIU) trata-se da metodologia mais utilizada 

por todo o Brasil sendo a de escolha para pacientes com gravidez molar. A AMIU já 

está empregada em diversos CRs e tem sido feita principalmente em mulheres com 

desejo reprodutivo posterior, sendo uma técnica de baixo custo, segura e efetiva. A 

vácuo-aspiração elétrica (V-A), por sua vez, possui a vantagem de oferecer o 

esvaziamento uterino de forma mais rápida, até para úteros bem aumentados (>16 

cm), representando ser um método ainda mais prático (FERRAZ et al., 2015). 

 A histerectomia também pode ser utilizada como abordagem inicial, 

principalmente para mulheres com mais de 40 anos visto estarem mais susceptíveis 

à doença invasora e que geralmente não possuem tanto interesse em manter a 

capacidade reprodutiva. Porém, é importante dizer que esse procedimento já tem sido 

associado a algumas adversidades devido a maior perda de sangue durante a cirurgia, 

e também por aumentar chances de embolização trofoblástica e evolução posterior 

para NTG (FERRAZ et al., 2015). Vale ressaltar que a histerectomia é capaz de 

eliminar o risco de doença invasora, mas não de doença metastática, sendo pouco 

empregada atualmente (ANDRADE, 2009; SHAABAN et al., 2017).  

Para que as pacientes recebam alta após o esvaziamento uterino, é 

interessante que recebam instruções para evitar uma nova gravidez por pelo menos 

seis meses após estabilização dos níveis normais de hCG (valor de referência para 

não grávidas). Para isso, podem ser recomendados métodos contraceptivos 

hormonais (via oral, vaginal, transdérmica, injetável e implante), além dos métodos de 

barreira (FERRAZ et al., 2015). 
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 Independente da forma que seja realizado, o esvaziamento uterino representa 

a primeira etapa do tratamento da MH, devendo ser seguida por segundo momento 

conhecido como seguimento pós-molar. O seguimento pós-molar é limitante para a 

detecção precoce de uma possível evolução para NTG, consistindo na dosagem 

sérica semanal de hCG da paciente até que seja atingido três dosagens normais 

seguidas (valores inferiores a 5 mUI/mL), sendo considerada assim a remissão da MH 

(ANDRADE, 2009; SECKL et al., 2010; BRAGA et al., 2014; FERRAZ et al., 2015). 

 Para isso, a paciente é orientada a realizar os exames sempre no mesmo 

laboratório, buscando evitar o viés de diferentes técnicas. Geralmente, as pacientes 

apresentam remissão completa dos níveis de hCG até dois meses após a intervenção 

cirúrgica, mas é importante que, mesmo depois da estabilização dos níveis de hCG, 

ocorram dosagens mensais por seis meses para garantir a cura da MH (ANDRADE, 

2009; FERRAZ et al., 2015; SHAABAN et al., 2017). 

Em casos onde ainda há elevações dos níveis séricos de hCG após 

esvaziamento molar ou quando se identifica um plateau (com oscilação menor que 

10% entre 3-4 dosagens consecutivas de hCG) ou mesmo quadros clínicos 

associados a metástase, temos a malignização e, consequente evolução para NTG 

(ANDRADE, 2009; BRAGA et al., 2014; FERRAZ, et al., 2015).  

 

1.2 HOMOCISTEÍNA 

 

 A homocisteína (HCY) é um aminoácido endógeno que tem sua formação a 

partir da desmetilação da metionina proveniente da dieta. Pode ser encontrada no 

plasma na forma oxidada, formando dissulfetos, na forma reduzida e, principalmente, 

ligada a proteínas plasmáticas como a albumina (cerca de 70-80%) (NEVES et al., 

2004; KAN & LAI, 2015). 

Para dar origem à HCY, a metionina precisa perder um grupamento metil. 

Sendo assim, esse aminoácido começa a ser metabolizado no fígado em uma primeira 

reação dependente de adenosina trifosfato (ATP), formando a S-adenosilmetionina 

(SAM), que é considerado um doador universal de grupamento metil. Após doar esse 

radical para alguma molécula aceptora (DNA, proteína, fosfolipídios) é formada a S-

adenosil-HCY (SAH) que, ao sofrer hidrólise, origina a adenosina e a HCY (Figura 7) 

(NEVES et al., 2004; KAN & LAI, 2015; KUMAR et al., 2017). 
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 A partir da síntese da HCY, duas principais vias de metabolização podem ser 

seguidas: a via da remetilação e transulfuração. No primeiro caso, a HCY recebe um 

novo radical metil, proveniente da molécula 5-N-metiltetrahidrofolato (5-metil-THF), 

originando a metionina, novamente. Vale salientar que esse processo ocorre 

principalmente no jejum, sendo dependente tanto da enzima metionina sintase quanto 

de vitamina B12 (Figura 7). Além disso, a formação de SAM tem grande importância, 

pois se trata de um intermediário na produção de fosfatidilcolina e epinefrina além de 

ser essencial na manutenção da bainha de mielina (HAGUE, 2003; NEVES et al., 

2004; KAN & LAI, 2015; KUMAR et al., 2017).  

Alternativamente, principalmente em momentos de sobrecarga oxidativa de 

metionina no organismo, a HCY pode ser combinada à serina para formar cistationina 

e, posteriormente cisteína, no processo de transulfuração (Figura 7). Importante 

ressaltar que essa via é dependente de vitamina B6 e que é catalisada pela enzima 

cistationina beta sintase (CβS), tendo importância no potencial redox do indivíduo, 

pois também leva a formação de glutationa reduzida o principal antioxidante corporal 

(HAGUE, 2003; NEVES et al., 2004; KAN; LAI, 2015; KUMAR et al., 2017).  

Além da possibilidade de seguir essas duas vias clássicas de metabolização, a 

HCY pode ser direcionada para a formação de HCY Tiolactona (HTL). O HTL é um 

tioester considerado um intermediário tóxico da HCY, estando associado a processos 

errôneos na síntese proteica onde a enzima metionil tRNA sintase incorpora a HCY 

ao invés da metionina, devido à similaridade estrutural entre esses dois aminoácidos. 

Esse HTL gera ligações proteicas inespecíficas que diferem das ligações peptídicas 

clássicas, resultando em proteínas com prejuízos funcionais e estruturais. Portanto, 

pode haver o desenvolvimento de antígenos proteicos capazes de deflagrar uma 

resposta imunológica, com produção de anticorpos autoimunes, aumentando o perfil 

inflamatório do indivíduo (UNDAS et al., 2004; KUMAR et al., 2017). 
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Figura 7: Origem da HCY e principais vias de metabolização. Representação esquemática da formação 
da HCY a partir de processo de desmetilação da metionina, com produção intermediária de SAM e SAH. 
Posteriormente, é possível observar as duas principais vias de metabolização da HCY, sendo elas: Via 
da remetilação, processo dependente de vitamina B12 e da enzima metionina sintase, com doação de 
um novo radical metil pela molécula 5-N-metiltetrahidrofolado à HCY, tendo como desfecho a formação 
de metionina; Via de Transulfuração, tendo como resultado a formação de cistationina, cisteína e SO4

3- 
a partir da combinação de HCY à serina, em um sistema dependente de vitamina B6 e da enzima 
Cistationina beta sintase. HCY: Homocisteína; SAM: S-adenosilmetionina; SAH: S-adenosil-
homocisteína. Modificado de Hague, 2003. 

 

A regulação dessas vias é determinada pela concentração de SAM, pela 

disponibilidade de folato e pelo estado redox do indivíduo. Portanto, a concentração 

sérica da HCY depende desses três fatores para se manter adequada (NEVES et al., 

2004; KAN & LAI, 2015).  O intervalo de referência para HCY sérica é de 5-15 µmol/L, 

em jejum (GABRIEL et al., 2005; KUMAR et al., 2017). 

Independente da formação de HTL a hiperhomocisteinemia (Hhe), que seria o 

aumento do nível sérico da HCY, é considerado o quadro clínico mais relevante 

relacionado a esse aminoácido. Fatores fisiológicos (como idade e gênero), genéticos, 

nutricionais, induzidos por drogas ou até mesmo hormonais podem modular a sua 

concentração sérica. Em destaque, mutações associadas às enzimas CβS e 5-

metiloniltetrahidrofolato redutase (5-MTHFR) modificam o perfil de metabolização 

desse aminoácido associado às vias de transulfuração e remetilação, respectivamente 

(NEVES et al., 2004; KAN & LAI, 2015). Essas alterações, somadas às deficiências 
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de folato, vitamina B12 e B6, já são descritas na literatura como fatores chave no 

desenvolvimento de Hhe (HAYNES, 2002).  

Atualmente, a Hhe vem sendo associada à vários quadros clínicos e tem sido 

proposta como marcador biológico para diversas doenças. Alguns estudos já 

demonstram correlação de homocistenúria com quadros de aterosclerose, 

tromboembolismo arterial e venoso, além de presença concomitante de Hhe e doença 

cardiovascular (DCV) (NEVES et al., 2004). A Hhe mostrou ser um fator de risco 

importante e independente para doenças vasculares, como trombose e aterosclerose, 

incluindo doença arterial coronariana (DAC). Além disso, a Hhe no jejum e pós-

sobrecarga de metionina tem representado maior risco cardiovascular de forma 

semelhante à hiperlipidemia e ao tabagismo (McCULLY, 1969; GRAHAM et al., 1997; 

THAMBYRAJAH, 2000; DURAND et al., 2001).  

Vários fatores podem estar associados com a patogenia estabelecida pela Hhe 

no tocante da lesão vascular. Podemos citar, dentre eles: a lesão da célula do 

endotélio, crescimento da musculatura lisa vascular, modificações do perfil de 

coagulação, aumento da peroxidarão lipídica, principalmente do colesterol associado 

à lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), com deposição de placas de ateroma na 

parede vascular e ativação direta da cascata de coagulação (DURAND et al., 2001; 

NEVES et al., 2004). Já é sabido que a HCY elevada no sangue induz maior adesão 

de leucócitos ao endotélio vascular e migração transendotelial, podendo deflagrar 

liberação de citocinas pró-inflamatórias e uma maior resposta quimiotáxica, 

possivelmente corroborando com o quadro de inflamação exacerbado (DUDMAN, 

1999). 

Em decorrência desses fatores, correlaciona-se atualmente a Hhe não só com 

diversas DCV, mas também com doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o 

Parkinson, algumas doenças inflamatórias crônicas como a psoríase, osteoporose, 

doenças renais em estágios terminais, diabetes e resistência à insulina, 

hipotireoidismo, doenças hepáticas e até mesmo algumas desordens gastrointestinais 

(COLLINSON et al., 2000; HAYNES, 2002; ARONOW, 2003; NEVES et al., 2004; 

SCHALINSKE & SMAZAL, 2012; KAN & LAI, 2015). 
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1.3 HOMOCISTEÍNA E CARCINOGÊNESE 

 

Atualmente, tem sido discutida e evidenciada a relação entre a Hhe e a 

carcinogênese, porém, o mecanismo pelo qual ocorre essa correlação ainda não é 

muito bem compreendido (PLAZAR & JURDANA, 2010). Vários pacientes com câncer 

apresentam quadros de Hhe e esse aspecto tem sido relacionado principalmente a 

abordagens terapêuticas com a utilização de drogas antifolato (como metotrexato), 

que estariam interferindo na reação de remetilação e gerando um aumento dos níveis 

de HCY, em detrimento de uma carência de metionina (SUN et al., 2002). 

Lin et al. (2010) realizaram estudo com 812 pacientes com câncer de mama 

invasivo e 812 controles saudáveis, demonstrando que a elevação da HCY 

isoladamente não apresentou maior risco para o câncer, porém se associada com 

redução sérica de folato ou aumento de cisteína, representa maior risco para esse tipo 

de câncer. Gatt et al. (2007), concluíram também que em mulheres com câncer de 

mama metastático ocorre Hhe e que essa pode ser uma das justificativas pelas quais 

esse grupo de pacientes apresenta elevada taxa de tromboembolismo. 

A partir de um modelo em cultura celular, Sun et al. (2002) evidenciaram um 

aumento das concentrações de HCY de forma paralela aos marcadores tumorais de 

3 tipos diferentes de células cancerígenas (pâncreas, mama e ovário). Porém, após 

sete dias em cultura, a taxa de crescimento celular começou a cair concomitantemente 

com os níveis de HCY nos 3 tipos de células tumorais, o que não ocorreu para os 

respectivos marcadores tumorais. 

Por outro lado, Refsum et al. (1991) já haviam mostrado que houve aumento 

dos níveis de HCY em sete crianças com leucemia linfoblástica aguda mesmo antes 

de qualquer tratamento com drogas antifolato. Foi visto, também, uma queda drástica 

na concentração sérica de HCY após utilização de drogas citotóxicas. Esse estudo foi 

considerado um dos primeiros que evidencia que a Hhe não está necessariamente 

associada ao tratamento do câncer, mas sim por atividade neoplásica própria. Dessa 

forma, sugere-se que a Hhe pode ser usada não só como um biomarcador de 

proliferação tumoral, mas também como um marcador de atividade tumoral. 

Shiao et al. (2018) realizaram uma metanálise a fim de analisar a associação 

entre a concentração sérica da HCY e o risco de câncer colorretal avaliando 86 artigos 

entre 1995 e 2017. Os resultados revelaram que a Hhe representa um risco 

aumentado para esse tipo de câncer, e que, portanto, a HCY pode ser usada como 
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um biomarcador para esse tipo de neoplasia. A correlação entre Hhe e câncer foi ainda 

demonstrada em carcinoma de laringe (NACCI et al., 2008) e em osteossarcomas 

(KHARB et al., 2015), tendo sido sugerido, novamente, o uso da HCY como 

biomarcador. 

Novas hipóteses foram criadas, então, para buscar compreender a relação 

entre câncer e a Hhe. Acredita-se que, diferente de células normais, as tumorais não 

são capazes de realizar a via da remetilação. Logo, são células altamente 

dependentes de metionina, pois não conseguem realizar a conversão de HCY a 

metionina. Vale lembrar que o folato é um fator limitante para a reação de remetilação, 

ou seja, qualquer deficiência relacionada poderia estar resultando nesse prejuízo, 

gerando inclusive o acúmulo de HCY (HOFFMAN, 1982; SUN et al., 2002). 

 A partir disso, tem sido sugerido que a rápida taxa de proliferação tumoral esteja 

causando esse aumento de HCY na corrente sanguínea. O crescimento tumoral 

poderia estar inativando a via da remetilação justamente por depleção do folato, 

gerando então a Hhe. Essa hipótese corrobora com os resultados de Refsum et al. 

(1991), mostrando que de fato a Hhe poderia estar sendo estabelecida pela neoplasia 

em si. Além disso, há coerência com o aspecto evidenciado de que drogas citotóxicas 

estariam diminuindo a Hhe, pois haveria morte das células tumorais responsáveis pelo 

acúmulo de HCY (SUN et al., 2002). 

 Tendo esses aspectos como base, a dosagem de HCY total pode vir a ser uma 

ferramenta muito útil para o monitoramento de pacientes com câncer antes e durante 

a terapia, podendo ser complementar aos marcadores tumorais clássicos utilizados 

atualmente. Além disso, alguns problemas como falta de especificidade de alguns 

marcadores podem ser solucionados a partir da mensuração simultânea dos níveis 

séricos de HCY. Outro fator de destaque seria a utilização desse aminoácido para 

investigar a sobrevida das células tumorais e avaliar a eficácia de novas drogas, 

principalmente a partir da interpretação de variações nos valores de HCY total de 

pessoas com câncer, após intervenção terapêutica (SUN et al., 2002).  
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1.4 HOMOCISTEÍNA E MOLA HIDATIFORME 

 

Os níveis séricos de HCY são cerca de 50% menores em mulheres grávidas. 

Por outro lado, observa-se um aumento dos níveis de HCY na menopausa em 

decorrência da diminuição de estrógenos. Algumas complicações da gravidez como 

nos defeitos do fechamento de tubo neural, na pré-eclâmpsia, nos abortos recorrentes 

e em outras desordens placentárias, a Hhe também está presente (NEVES et al., 

2004). Embora tais oscilações na concentração sérica da HCY sejam reconhecidas 

de acordo com a fase da vida da mulher, ainda não é possível afirmar se essa 

alteração é causa ou consequência dessas condições citadas ou, ainda, se estaria 

presente em outras doenças do período gravídico (HAGUE, 2003; MICLE et al., 2012).  

 Estudos já mostram que, tanto na MHP quanto na MHC, há um aumento 

considerável dos níveis de HCY, mas também uma diminuição na concentração de 

folato (HARMA et al., 2004; KOKANALI et al., 2008). Além disso, a Hhe já foi descrita 

na literatura gerando prejuízos vasculares, sendo inclusive associada com diversas 

doenças e cânceres (COLLINSON et al., 2000; HAYNES, 2002; ARONOW, 2003; 

NEVES et al, 2004; KAN & LAI, 2015). Alguns estudos relatam que na MH também há 

alterações vasculares; assim é possível que exista alguma associação entre HCY e 

MH a esse respeito (HARMA et al., 2004; KOKANALI et al., 2008). 

 Como já dito, o quadro de estresse oxidativo está presente em situações de 

Hhe, possivelmente devido a interferências na via de transulfuração e deficiências na 

formação de glutationa reduzida (ZHU, 2002; LAI & KAN, 2015). De forma semelhante, 

é observado um aumento de quase duas vezes do estresse oxidativo na gravidez 

molar, quando comparado com uma gravidez não-molar (HARMA et al., 2003). Mais 

uma evidência que a Hhe poderia estar contribuindo para esse perfil na MH (HARMA 

et al., 2003; KOKANALI et al., 2008). 

Como demonstrado em diversos estudos (WU & WU, 2002; SUN et al., 2002; 

NACCI et al., 2008; PLAZAR & JURDANA, 2010; LIN et al., 2010; KHARB et al., 2015; 

SHIAO et al., 2018) a HCY tem sido indicada como um potencial biomarcador tumoral. 

Na MH, o hCG sérico é usado como biomarcador, principalmente relacionado ao 

seguimento pós-molar. Porém, o hCG isolado apresenta uma baixa especificidade 

para o diagnóstico, principalmente devido à precocidade de suspeita após o advento 

da ultrassonografia. Sendo assim, a busca por novos biomarcadores para diagnóstico 

e evolução da MH tornasse muito interessante.  
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Nesse sentido, a HCY destaca-se na medida em que a MH é um tumor benigno 

e que a literatura já demonstra que a HCY tem sido usada como biomarcador tumoral 

para outras doenças. Logo, análise dos perfis séricos da HCY possivelmente pode vir 

a ser útil na predição da doença e no prognóstico da MH. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Avaliar o uso da dosagem sérica de HCY em gestantes com MHC como 

potencial biomarcador dessa doença. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a população quanto ao perfil demográfico, antropométrico e 

laboratorial.  

 Avaliar as concentrações séricas de hCG e HCY em gestantes com MHC e 

gestantes sem comorbidades. 

 Comparar as concentrações séricas de hCG e HCY em gestantes com MHC 

com gestantes sem comorbidades. 

 Avaliar o uso das concentrações séricas de HCY como potencial marcador da 

MH correlacionando com os níveis de hCG. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, analítico, de corte 

transversal com grupo de comparação.  

 

3.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 
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Este estudo foi realizado em dois CRs em DTG do Estado do Rio de Janeiro: 

Ambulatório de Doenças Trofoblásticas do HUAP/UFF e no Ambulatório de Doenças 

Trofoblásticas da ME/UFRJ. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFF (CAAE: 37660714.7.0000.5243, anexo 1) e 

Comitê de Ética da ME/UFRJ (CAAE: 38329214.0.0000.5275, anexo 1) e as 

atividades foram realizadas após assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE, apêndice 1). 

 

3.3 AMOSTRAGEM 

 

As coletas foram realizadas entre março de 2016 e outubro de 2018. Trata-se 

de uma amostra de conveniência em que 75 participantes foram alocadas em dois 

grupos: gestantes com MHC (Grupo Mola) e gestantes sem comorbidades (Grupo 

Gestante), como pode ser visto na figura 8. 

 

 
Figura 8: Distribuição da amostragem (n=75). 

 

As participantes do Grupo Mola atendidas nos dois CRs foram convidadas a 

participar do estudo à medida que chegaram para a 1ª consulta de atendimento 

médico para o tratamento de MH, de 1 a 7 dias após o esvaziamento uterino. A 

decisão pela ocorrência da coleta nesse momento aconteceu após discussão com a 

direção dos serviços ambulatoriais que atendem essas pacientes e a equipe de 

pesquisa. Sabendo que na maior parte das vezes o esvaziamento uterino não é eletivo 

e, sendo estas pacientes consideradas em estado de urgência médica, a equipe 

decidiu pela abordagem e possível recrutamento na primeira consulta pós-

esvaziamento. Isso garantiu orientação de jejum prévio à coleta de sangue venoso, 

POPULAÇÃO AMOSTRAL

n=75

GRUPO MOLA

n=43

GRUPO GESTANTE

n=32
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além de dieta que normalizasse a ingestão nas 24 h que a precederam, garantindo a 

obtenção de resultados confiáveis e comparáveis entre si e com a literatura. Após o 

consentimento informado e assinatura do TCLE todas as participantes abordadas 

concordaram prontamente em participar do estudo e auxiliar no esclarecimento dos 

fatores que poderiam estar associados à ocorrência da MH. 

As participantes que integraram o Grupo Gestante foram recrutadas através de 

convite aberto a comunidade, controlando a idade materna para que se assemelhasse 

ao máximo com as participantes do Grupo Mola, preservando os extremos de idade. 

Além disso, foram recrutadas apenas participantes com idade gestacional de até 20 

semanas, de forma a se assemelhar a idade gestacional com o Grupo Mola.  

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO:  

 

Os seguintes critérios de inclusão e exclusão foram aplicados nos dois grupos 

estudados: 

a) Grupo Mola: incluídas pacientes submetidas ao esvaziamento uterino com 

diagnóstico confirmado de MHC através de exame histopatológico; excluídas 

pacientes com exame histopatológico compatível com MHP ou com aborto por outras 

causas. 

b) Grupo Gestante: incluídas gestantes saudáveis com ultrassonografia normal em 

gestação única até a 20a semana; excluídas aquelas em gestação gemelar e com 

história de comorbidades obstétricas e clínicas. 

 

3.5 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada no dia da primeira consulta de atendimento 

médico pós-esvaziamento uterino para o Grupo Mola. Para o Grupo Gestante, as 

coletas foram agendadas com as participantes. 
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3.5.1 Dados demográficos 

 

 Através de questionário atribuído aos dois grupos do estudo, foram coletadas 

as idades das participantes, o grau de escolaridade e raça (apêndice 2). Vale ressaltar 

que o último aspecto relacionado à cor da pele foi obtido através de autodeclaração.  

 

3.5.2 Parâmetros bioquímicos plasmáticos 

 

Após esvaziamento uterino, as participantes do Grupo Mola receberam as 

orientações gerais e dietéticas (apêndice 3) a serem seguidas para a realização da 

coleta de sangue venoso, utilizado para as análises bioquímicas. As mesmas 

orientações foram dadas às participantes do Grupo Gestante assim que aceitaram o 

convite para a participação no estudo. As amostras de sangue venoso foram coletadas 

entre 7 e 10 h da manhã após jejum noturno de 12-14 h, com a utilização de tubos de 

coleta a vácuo sem anticoagulante e com gel separador, para as dosagens de perfil 

lipídico, perfil glicêmico, HCY, hCG, ácido fólico e vitamina B12. 

As dosagens de perfil lipídico, proteína total e frações e glicemia foram 

realizadas de forma automatizada no Serviço de Patologia Clínica do HUAP e no 

Laboratório de Análises Clínicas da ME/UFRJ, através da análise quantitativa pelo kit 

Dimension® clinical chemistry system, da Siemens.  

A dosagem quantitativa de hCG do Grupo Gestante e das gestantes com MH 

do ambulatório de DTG do HUAP foi feita de forma automatizada no Serviço de 

Patologia Clínica do HUAP (Immulite 2000, Siemens). Já as gestantes com MH do 

ambulatório de DTG da ME/UFRJ realizaram as dosagens quantitativas de hCG de 

forma automatizada pelo serviço terceirizado (Laboratório Sergio Franco Ltda.) 

usando o mesmo kit. Tais dados foram obtidos através da análise dos prontuários das 

pacientes. O hCG do Grupo Mola representa o valor pré-esvaziamento uterino.  

As amostras direcionadas para dosagem de HCY foram processadas e 

transferidas para tubos de transporte e armazenadas conforme orientação do 

laboratório de análises responsável pela dosagem (Figura 9). Sua análise sérica foi 

feita de forma automatizada por serviço terceirizado (Laboratório Morales Ltda.), 

através do método de quimiluminescência.  
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Figura 9: Esquema de processamento de amostras para dosagem sérica de HCY; HCY: Homocisteína. 

 

As dosagens séricas da vitamina B12 e do ácido fólico também foram 

realizadas de forma automatizada por serviço terceirizado (Laboratório Morales Ltda). 

Para as concentrações séricas de homocisteína e de vitamina B12, o intervalo de 

referência utilizado pelo Laboratório Morales Ltda é de 4,44-13,56 µmol/L e de 180-

900 pg/mL, respectivamente. Para a concentração de ácido fólico, o valor de 

referência utilizado pelo Laboratório Molares Ltda é > 3,10 ng/mL.  

A meia-vida da vitamina B12, ácido fólico e homocisteína é de 

aproximadamente 6 dias, 100 dias e 3-4 horas, respectivamente (ADAMS, 1963; 

KRUMDIECK et al., 1978).  

 

3.5.3 Avaliação antropométrica e pressão arterial 

 

Após a coleta de sangue venoso, as participantes passaram por avaliação 

antropométrica com a nutricionista da equipe Leda Ferraz. Foi aplicado protocolo 

(apêndice 2) apresentando as seguintes mensurações antropométricas: peso atual 

(Kg), estatura (m) e índice de massa corporal (IMC, Kg/m²). 

Para a tomada do peso, utilizou-se balança digital sem fio da marca Ottoboni 

(modelo MS6121R), estando a participante com o mínimo de roupa possível e 

descalça. Aferiu-se a altura com o uso de estadiômetro portátil de madeira da marca 

WCS, observando-se as recomendações de Lohman et al. (1988). 

A pressão arterial das participantes também foi aferida de acordo com a 7ª 

Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), sendo utilizado o aparelho de 

pressão digital automático de braço MA 100, da marca G TECH® (Onbo Eletronics 

Co, China). Todas as participantes permaneceram sentadas pelo menos 10 min antes 

da aferição da pressão. Foram tomadas três medidas, no braço esquerdo, com 

intervalo de pelo menos 2 min. 
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 3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio padrão, medianas e quartis 

ou frequências e porcentagens, conforme apropriado. As variáveis contínuas foram 

submetidas ao teste de normalidade de Shapiro Wilk. Para analisar a associação entre 

2 grupos e cada variável categórica foram aplicados o teste de qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher quando apropriado. Foi considerado significativo valor de p<0,05.  

A análise estatística foi feita pelo Dr. Luis Guillermo Coca Velarde do 

Departamento de Estatística da UFF. Todas as análises foram realizadas utilizando o 

programa R, versão 3.3.2.  

 

3.6.1 Determinação da curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 

 

Através da mensuração das concentrações séricas de hCG e HCY do Grupo 

Gestante e Grupo Mola, foi possibilitada a determinação de pontos de cortes de 

ambos, considerando a população de estudo, por meio de curvas Receiver Operating 

Characteristic (ROC), frequentemente utilizadas para determinação de pontos de 

corte em testes diagnósticos ou de triagem (ERDREICH & LEE, 1981). 

As curvas ROC representam, de forma gráfica, a sensibilidade e especificidade 

de cada um dos possíveis pontos de corte de um teste diagnóstico cuja escala é 

contínua (CERDA & CIFUENTES, 2012). No presente estudo, seriam pontos de cortes 

de hCG e HCY associados ao diagnóstico da MH. 

Define-se como sensibilidade a capacidade de um teste sob investigação de 

identificar um resultado positivo para o indivíduo que realmente possui a referida 

condição clínica. A especificidade, por outro lado, seria a probabilidade desse mesmo 

teste em fornecer um resultado negativo, caso o indivíduo de fato esteja livre da 

enfermidade (MARTINEZ et al., 2003). 

Para determinação do estado verdadeiro de cada indivíduo, doente ou não, 

geralmente são utilizados testes de referência (MARTINEZ et al., 2003). Um bom 

exemplo seria a dosagem sérica de marcadores relacionados à doença como no caso 

do hCG, principal biomarcador para MH. No caso deste estudo, devido à suspeita da 

possibilidade de a HCY ser utilizada no diagnóstico da MH, foram geradas duas curvas 
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ROC: uma a partir dos valores séricos de HCY e, uma segunda, a partir dos valores 

de hCG dos dois grupos estudados.  

A curva ROC é construída baseada na união de diferentes pontos de corte, 

onde o eixo Y representa a sensibilidade (proporção de casos verdadeiramente 

positivos do total de pacientes doentes) e o eixo X a 1-especificidade (proporção de 

falsos positivos dentro do total de pacientes não doentes), para cada um dos pontos. 

Ambos os eixos incluem, como no exemplo abaixo, valores entre 0 e 1 (0% a 100%) 

(CERDA & CIFUENTES, 2012).  

 

 
Figura 10: Gráfico de curva ROC de um teste diagnóstico hipotético. Cada 
ponto da curva ROC (círculos vermelhos) corresponde à uma 
possibilidade de ponto de corte do teste diagnóstico, informando sua 
respectiva sensibilidade (eixo Y) e 1-especificidade (eixo X). Para as duas 
ordenadas estão inclusos valores entre 0 a 1 (0% a 100%). A linha traçada 
desde o ponto 0,0 até o ponto 1,1 recebe o nome de diagonal de referência 
ou linha de não discriminação. Modificado de Cerda & Cifuentes, 2012. 

 

O ponto de corte ideal é aquele que possui maiores valores de sensibilidade e 

especificidade, representado pelo maior índice de Youden, calculado a partir da 

seguinte fórmula:  

 

Índice de Youden = sensibilidade + especificidade-1 
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Quando se olha para a curva ROC, este ponto está situado no local mais 

próximo possível do ângulo superior esquerdo do gráfico (ponto 0,1) (CERDA & 

CIFUENTES, 2012). 

A capacidade discriminativa de um teste diagnóstico reflete a sua capacidade 

de diferenciar os pacientes doentes dos não doentes. Na curva ROC, é possível se 

estimar esse aspecto a partir da área sob a curva. Essa área representa o quão bom 

é o teste em discriminar os pacientes sadios dos efêmeros em questão, ao longo de 

todos os pontos de cortes representados na curva (CERDA & CIFUENTES, 2012). 

Como referência, é traçada uma linha reta entre o ponto 0,0 e o ponto 1,1, 

denominada linha de não discriminação, ou simplesmente diagonal de referência. 

Essa linha indica como seria um teste diagnóstico incapaz de diferenciar pacientes 

sadios e doentes, pois os pontos de cortes dispostos nessa curva estariam indicando 

uma proporção igual na determinação de resultados verdadeiros positivos e falsos 

positivos. Ou seja, a diagonal de referência indica uma classificação aleatória, como 

um sistema que define aleatoriamente os resultados positivos e negativos. Seria uma 

situação semelhante, por exemplo, ao jogar uma moeda para o alto e esperar os 

resultados “cara” ou “coroa”, onde há 50% de possibilidade para cada um dos 

desfechos. O teste diagnóstico com maior capacidade discriminativa é aquele que 

apresenta maior sensibilidade e especificidade, exibindo na curva ROC pontos de 

cortes que tracem uma linha que se distancie ao máximo da linha de não 

discriminação, ou seja, estando o mais perto possível do canto superior esquerdo do 

gráfico (CERDA & CIFUENTES, 2012).  

Já que os eixos do gráfico adotam valores entre 0 e 1 (0% a 100%), é observado 

um quadrado de área total igual 1, sendo considerada a área abaixo da linha de não 

discriminação igual a 0,50 já que a mesma divide o quadrado pela metade, em duas 

áreas iguais. Logo, um teste totalmente incapaz de discriminar indivíduos doentes e 

sãos, teria uma área sob a curva igual a 0,50 (CERDA & CIFUENTES, 2012).   

Sendo assim, para este estudo foram construídas duas curvas ROC através 

dos dados recolhidos, tanto pra hCG quanto para HCY, sendo calculadas as áreas 

sob a curva de cada um dos dois parâmetros analisados em intervalos de confiança 

de 95%. Quanto maior a área sob a curva, maior o poder de discriminação do teste 

diagnóstico, sendo que o valor de IC95% não deve incluir o valor 0,50. 

Para fins de significância estatística, o valor de alfa foi estipulado em 5% 

(p<0,05). 
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4. RESULTADOS 

  

Foram recrutadas 75 participantes. Destas, 43 foram recrutadas nos 

ambulatórios de DTG, com diagnóstico histopatológico positivo para MHC. As 32 

participantes restantes foram recrutadas por convite aberto a comunidade e 

compuseram o Grupo Gestante, sendo feito um pareamento por idade materna ao 

Grupo Mola.  

Para a caracterização da amostra foram coletados dados demográficos de 

ambos os grupos relacionados ao grau de escolaridade e raça/cor da pele, sendo os 

valores expressos na forma de porcentagem em relação ao número total de 

participantes de cada grupo (Tabela 1). Com isso, foi possível observar que não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos tanto para o grau de 

escolaridade (p=0,462), quando para a raça (p=0,948).  

 
Tabela 1: Caracterização demográfica dos grupos estudados (n=75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Também foram calculados os valores medianos (1º-3º quartil) de idade de cada 

grupo e de parâmetros antropométricos como: peso, estatura, IMC e pressão arterial 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD) (Tabela 2). Os valores medianos de idade 

observados foram de 25,0 (19,0-33,0) anos para o Grupo Mola e 25,0 (19,7- 30,5) 

anos para o Grupo Gestante, não sendo observadas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos (p=0,254). Assim como observado para idade, não 

houve diferença estatística significativa dos valores medianos de peso, altura, IMC, 

PAS e PAD entre os grupos (valores de p=0,902, 0,273, 0,643, 0,259, 0,862, 

respectivamente). Com relação à idade gestacional, houve diferença significativa 

quando os grupos foram comparados (p=0,007). 

Parâmetros 

Grupos (n=75) 
Valor de 

p 
Mola 

(n=43) 
Gestante 

(n=32) 

Grau de escolaridade: 
Ensino fundamental 

Ensino médio 
Ensino Superior 

 
13 (31,2%) 
23 (53,5%) 
7 (16,3%) 

 
8 (25,0%) 
15 (46,9%) 
9 (28,1%) 

0,462 

Raça/Cor da pele***: 
Branca 
Parda 
Negra 

 
18 (41,9%) 
16 (37,2%) 
9 (20,9%) 

 
13 (40,6%) 
13 (40,6%) 
6 (18,8%) 

0,948 

Nota: Os valores estão expressos em porcentagens (%); ***O parâmetro raça foi 
classificado utilizando como critério a cor de pele autodeclarada. 
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Na tabela 2 temos ainda a caracterização laboratorial da população estudada. 

Observou-se que o valor mediano de colesterol total sérico no Grupo Mola foi de 189,0 

(168,0-225,0) mg/dL e 204,0 (173,8-241,2) mg/dL no Grupo Gestante (p=0,474). O 

colesterol associado à lipoproteína de alta densidade (HDL-c) apresentou diferença 

estatística significativa entre os grupos estudados (p=0,024), sendo que os valores 

medianos para os Grupos Mola e Gestante foram de, 75,0 (61,0-89,5) mg/dL e 62,5 

(56,0-75,0) mg/dL, respectivamente. Os valores medianos do colesterol associado à 

lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) foram semelhantes entre os grupos, não 

havendo diferença estatística significativa (p=0,064). Para o parâmetro triglicerídeos, 

foi encontrada diferença entre os grupos (p=0,017), apresentando valor mediano de 

80,0 (61,5-109,0) mg/dL para o Grupo Mola e 103,5 (86,2-135,5) mg/dL para o Grupo 

Gestante. Diferenças significativas entre os grupos também foram encontradas na 

análise de glicose de jejum (p=0,038), proteína total (p<0,001), albumina (p<0,001) e 

ácido fólico (p<0,001), assim como para vitamina B12 (p=0,029). Todos os valores 

dos parâmetros citados acima foram encontrados dentro dos intervalos de referência, 

exceto o colesterol total do Grupo Gestante. 

Também foram calculados os valores medianos (1º-3º quartil) de hCG de 

ambos os grupos, sendo o valor mediano observado para o Grupo Mola igual a 

99.524,0 mUI/mL (25.386,5-192.285,0) e de 29.362,5 mUI/mL (17.256,5-53.887,5), 

para o Grupo Gestante. Foi observada diferença significativa entre os dois grupos 

(p=0,0017), como pode ser visto na tabela 3. 

 A distribuição e diferenças entre os valores de hCG entre o Grupo Mola e 

Gestante (Tabela 3), também podem ser melhor explorados observando graficamente 

(boxplot) em valores absolutos (Figura 11A) e quando os valores são expressos em 

escala logarítmica (Figura 11B). 
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Tabela 2: Caracterização antropométrica e laboratorial dos grupos estudados 
(n=75) 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: Os valores estão expressos em mediana (1º-3º quartil) ou média ± 
desvio padrão; VR: Valor de referência; HDL-c: Colesterol associado à 
lipoproteína de alta densidade; IMC: Índice de massa corporal; LDL-c: 
Colesterol associado à lipoproteína de baixa densidade; PAD: Pressão 
arterial diastólica; PAS: Pressão arterial sistólica.  

 

 
Tabela 3: Valores séricos de hCG dos grupos estudados (n=75) 

Nota: Os valores estão expressos em mediana (1º-3º quartil). hCG: Gonadotrofina Coriônica  
Humana. 
 

Parâmetros 

Grupos (n=75) 
Valor 
de p 

Mola 
(n=43) 

Gestante 
(n=32) 

Idade 
(anos) 

25,0 
(19,0-33,0) 

25,0 
(19,7-30,5) 

0,254 

Peso atual 
(Kg) 

63,7 
(57,3-72,5) 

65,3 
(56,3-70,6) 

0,902 

Estatura 
(m) 

1,63 
(1,59-1,65) 

1,59 
(1,57-1,64) 

0,273 

IMC 
(Kg/m2) 

24,3 
(21,7-27,0) 

24,8 
(22,0-27,2) 

0,643 

PAS 
(mmHg) 

106,7 
(100,8-113,8) 

107,0 
(96,0-109,6) 

0,259 

PAD 
(mmHg) 

67,3 
(63,8-71,8) 

68,7 
(61,2-74,1) 

0,862 

Colesterol total (mg/dL) 
VR: <190 

189,0 
(168,0-225,0) 

204,0 
(173,8-241,2) 

0,474 

HDL-c (mg/ dL) 
VR: > 40 

75,0 
(61,0-89,5) 

62,5 
(56,0-75,0) 

0,021 

LDL-c (mg/dL) 
VR: < 100 

103,6 
(79,1-127,7) 

116,9 
(92,4-150,3) 

0,064 

Triglicerídeos (mg/dL) 
VR: < 150 

80,0 
(61,5-109,0) 

103,5 
(86,2-135,5) 

0,017 

Glicemia de jejum (mg/dL) 
VR: ≤ 99 

86,0 
(83,0-89,0) 

81,5 
(75,7-90,0) 

0,038 

Proteína total (g/dL) 
VR: 6,4-8,2 

8,1 
(7,5-8,5) 

7,1 
(6,7-7,2) 

<0,001 

Albumina sérica (g/dL) 
VR: 3,4 – 5,0 

4,3 
(4,0-4,5) 

3,4 
(3,2-3,7) 

<0,001 

Ácido fólico 
VR: > 3,10 ng/mL 

9,5 
(7,5-12,4) 

20,0 
(19,4-20,0) 

<0,001 

Vitamina B12 
VR:180-900 pg/mL 

385,0 
(315,5-573,5) 

331,5 
(261,0-443,8) 

0,029 

Idade gestacional 
(semanas) 

12,0 
(10,0-13,8) 

16,0 
(11,0-19,0) 

0,007 

Parâmetros 

Grupos (n=75) 
Valor de 

p 
Mola 

(n=43) 
Gestante 

(n=32) 

hCG 
(mUI/mL) 

99.524,0 
(25.386,5-192.285,0) 

29.362,5 
(17.256,5-53.887,5) 

0,0036 
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Figura 11: Distribuição dos valores séricos de hCG da população estudada (n=75). Em (A), valores 
absolutos e em (B) valores expressos em escala logarítmica (p=0,0036). hCG: Gonadotrofina Coriônica 
Humana. 

 
Com o objetivo de analisar a sensibilidade e especificidade do hCG para o 

diagnóstico da MH na população estudada, foi elaborada uma curva ROC através dos 

valores séricos de hCG obtidos das participantes do Grupo Mola e do Grupo Gestante 

(Figura 12). A área abaixo da curva ROC foi de 0,71 (95% de intervalo de confiança 

(IC) = 0,59-0,83), sendo o melhor ponto de corte adquirido igual a 59.191,046 mUI/mL, 

apresentando sensibilidade de 64% e 1-especificidade de 25%.  
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Figura 12: Curva ROC do hCG para a população estudada (n=75). Cada ponto 
da curva ROC (círculos brancos) corresponde à uma possibilidade de ponto de 
corte do hCG no diagnóstico da mola hidatiforme, informando sua respectiva 
sensibilidade (eixo Y) e 1-especificidade (eixo X). Para as duas ordenadas 
estão inclusos valores entre 0 a 1 (0% a 100%). A linha traçada desde o ponto 
0,0 até o ponto 1,1 recebe o nome de diagonal de referência ou linha de não 
discriminação. hCG: Gonadotrofina Coriônica Humana. 

 

 Os valores séricos de HCY de ambos os grupos também foram calculados e 

expressos em medianas (1º-3º quartil). Foi observado o valor mediano de 7,24 µmol/L 

(6,27-7,98) no Grupo Mola e no Grupo Gestante o valor mediano de 4,43 µmol/L (3,56-

5,16), sendo observado um resultado estaticamente significante entre os dois grupos 

(p<0,001), como pode ser verificado na tabela 4. 

 
Tabela 4: Valores séricos de Homocisteína dos grupos estudados (n=75) 

 
 
 
 
 
 

 

Parâmetros 

Grupos (n=75) 
Valor 
de p 

Mola 
(n=43) 

Gestante 
(n=32) 

HCY 
(µmol/L) 

7,24 
(6,28-7,99) 

4,43 
(3,57-5,16) 

<0,001 

Nota: Os valores estão expressos em mediana (1º-3º quartil). HCY: Homocisteína. 
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Na tabela 4 podemos observar a distribuição dos valores de HCY dos Grupos 

Mola e Gestante. As figuras 13A e 13B mostram mais detalhadamente os valores 

absolutos e em escala logarítmica para a HCY. 

 
 

 
Figura 13: Distribuição dos valores séricos de HCY para população estudada (n=75). Em (A), valores 
absolutos e em (B) valores expressos em escala logarítmica (p=<0,001). HCY: Homocisteína. 

 

Com o objetivo de analisar a sensibilidade e especificidade da HCY para o 

diagnóstico da MH, foi elaborada uma segunda curva ROC a partir dos valores séricos 

de HCY obtidos das participantes do Grupo Mola e do Grupo Gestante (Figura 14). A 

área abaixo da curva ROC foi de 0,85 (95% de intervalo de confiança (IC) = 0,77-

0,94), sendo adquirido um ponto de corte = 6,034 µmol/L, sensibilidade = 76% e 1-

especificidade = 0,09%. 

 Os pontos de corte, áreas sob a curva e o intervalo de confiança para hCG e 

HCY, gerados a partir das curvas ROC para a identificação da MH, podem ser 

observados comparativamente na tabela 5. Ambas as áreas sob a curva ficaram 

acima de 0,50, sem inclusão do ponto de 0,50 no IC. Os pontos de corte foram de 

59.191,046 mUI/mL para o hCG (sensibilidade = 64% e especificidade = 75%) e de 

6,034 µmol/L para HCY (sensibilidade = 76% e especificidade = 91%). 
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Figura 14: Curva ROC de HCY para a população estudada (n=75). Cada ponto 
da curva ROC (círculos brancos) corresponde à uma possibilidade de ponto de 
corte da HCY no diagnóstico da mola hidatiforme, informando sua respectiva 
sensibilidade (eixo Y) e 1-especificidade (eixo X). Para as duas ordenadas 
estão inclusos valores entre 0 a 1 (0% a 100%). A linha traçada desde o ponto 
0,0 até o ponto 1,1 recebe o nome de diagonal de referência ou linha de não 
discriminação. HCY: Homocisteína.   

 

 

Tabela 5: Possíveis pontos de corte de hCG e HCY e suas ASCs, sensibilidade e 
especificidade de acordo com a curva ROC para a população estudada (n=75) 

 
Pontos de 

corte 
ASC IC 95% 

Sensibilidade 
(%) 

Especificidade 
(%) 

hCG 
(mUI/mL) 

59.191,046 0,71 0,60-0,83 64 75 

HCY 
(µmol/L) 

6,034 0,85 0,77-0,94 76 91 

Nota: hCG: Gonadotrofina Coriônica Humana; HCY: Homocisteína; ASC: Área Sob a Curva; 
IC: Intervalo de Confiança. 

 

 

 

  



49 
 

5. DISCUSSÃO 

 

A MH é uma enfermidade gestacional decorrente de desordem na fertilização 

e sua etiologia ainda não está completamente elucidada (KOKANALI et al., 2008). É 

descrita como DTG rara, negligenciada e de caráter multifatorial sendo, portanto, de 

difícil caracterização. O diagnóstico da MH é normalmente suspeitado através de 

imagens ultrassonográficas uterinas que revelam a presença de vesículas hidrópicas, 

que somado às dosagens de hCG e à presença ou não de sinais clínicos elegem 

essas mulheres ao esvaziamento uterino e seguimento pós-molar (BRAGA et al., 

2014). No entanto, apesar da ultrassonografia representar grande avanço no 

diagnóstico da gestação molar, apenas cerca de 40 a 60% dos casos são detectados 

por essa tecnologia. Por sua vez, a dosagem quantitativa do hCG isolado apresenta 

uma baixa especificidade tanto para diagnóstico da doença como sua evolução para 

NTG. Portanto, a busca por novos biomarcadores para diagnóstico e evolução da MH 

poderia ser de grande auxílio na clínica. O caráter de intensa proliferação trofoblástica 

evidenciado na MH levando a formação de tumor benigno e o uso da HCY sérica como 

biomarcador tumoral em vários tipos de câncer, suscita a possibilidade de que ela 

poderia também ser usada como biomarcador dessa doença. 

Para garantir a comparabilidade dos grupos em relação à estrutura corporal, 

idade, escolaridade, raça e pressão arterial, foi realizada a caracterização da 

população de estudo. Pode-se observar pela análise da tabela 1 e 2, que não houve 

diferença nos valores medianos e distribuição da população em relação aos 

parâmetros demográficos e antropométricos entre os grupos.  

Os extremos de idade materna, compreendido por idade inferior a 20 anos ou 

superior a 40, correspondem ao fator de risco melhor estabelecido para ocorrência da 

MH, tendo as mulheres nessa idade um risco de até 7,5x maior de desenvolver a 

doença (PANT & LURAIN, 2018). No entanto, a mediana de idade e a maior parte de 

nossas participantes do Grupo Mola e Grupo Gestante apresentaram idade na faixa 

de 20 a 40 anos. Isso pode ser explicado pelo maior número de gestações nessa faixa 

etária e, consequentemente, maior número de gestações molares (BRAGA et al., 

2014). Kolusari et al. (2009) ao analisar o perfil anti e pró-oxidante de grupo com MH 

e controles (gestantes normais e não-gestantes), obtiveram idades médias de 28,88 

anos, 29,17 anos e 28,83 anos, respectivamente. Verit & Hilali (2011) realizaram um 

estudo investigando o aumento de resistência insulina e da proteína C reativa (PCR), 
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sendo observadas médias de idades maternas iguais a 28,2 e 27,8 anos, para os 

grupos de gestantes molares e gestantes saudáveis (grupo controle), 

respectivamente. Ambos os estudos demostram em média/mediana mesma faixa 

etária relacionada à maior número de gestações, como em nosso trabalho. 

A quantidade de gordura corporal e sua distribuição possuem relação muito 

próxima com alguns indicadores de saúde. É necessário, inclusive, ressaltar que tanto 

em situações de carência de gordura como em excesso podem resultar em problemas 

à saúde do indivíduo, como deficiências nutricionais e casos de obesidade. Nesse 

contexto, o excesso de gordura corporal pode estar atrelado com diversas 

comorbidades como resistência insulínica e diabetes, síndromes metabólicas, 

hipertensão, doenças cardiovasculares, cânceres, entre outros (WATSON et al., 

2017). Além disso, a MH também já foi descrita associada a problemas 

cardiovasculares e endoteliais (HARMA et al., 2003; KOKANALI et al., 2008), o que 

pode ter relação com excessos no consumo de gordura. Os valores medianos de 

peso, estatura e de IMC dos grupos estudados não mostraram ter diferenças 

significativas quando os dois grupos foram comparados. Ambos os grupos 

apresentaram valores medianos para IMC menores de 25 Kg/m². Resultados 

semelhantes foram encontrados quando a pressão arterial das participantes do estudo 

foi avaliada, não sendo demostradas diferenças significativas entre o Grupo Mola e 

Gestante, estando os valores dentro da normalidade. 

Durante a gestação existem diversas adaptações metabólicas no corpo 

materno que buscam prover energia e condições necessárias para o crescimento do 

feto (TAN & TAN, 2013). Nesse sentido, o colesterol total aumentado no Grupo 

Gestante, acima do valor de referência (<190 mg/dL), é justificado. O segundo 

trimestre caracteriza-se por acúmulo de gordura para estocagem de energia que será 

utilizada pelos tecidos maternos, visto que somente a glicose é capaz de ultrapassar 

a barreira placentária, sendo o único substrato energético disponível para o feto 

(BUTTE, 2000). Dessa forma, à medida que o feto cresce, aumenta a demanda por 

glicose. No terceiro trimestre de gestação, observa-se um aumento considerável da 

gliconeogênese e lipólise materna, tendo como objetivo a utilização da gordura 

estocada como substrato energético (HERRERA, 2002). Assim, o aumento 

significativo do colesterol total e triglicerídeo séricos para o Grupo Gestante é 

essencial para a manutenção saudável da gravidez. Embora a mediana do colesterol 

total sérico do Grupo Mola estar <190 mg/dL, não foi verificada diferença estatística 
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quando os grupos foram comparadas, visto a mediana estar muito próxima do valor 

limite. Isto evidencia que as gestantes molares devam passar por alterações 

metabólicas semelhantes àquelas das gestantes saudáveis com relação a 

mobilização de lipídeos. 

Segundo a Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose 

(FALUDI et al., 2017) são considerados normais valores séricos de LDL-c < 100 mg/dL 

e valores de HDL-c > 40 mg/dL e < 150 mg/dL (12 h de jejum). Ambos os grupos em 

nosso estudo apresentam valores elevados de LDL-c, que estão de acordo com as 

adaptações metabólicas citadas anteriormente e com outros estudos que fizeram a 

mesma análise bioquímica para gestantes saudáveis e com MHC (VERIT & HILALI, 

2011). Com relação ao HDL-c, embora haja diferença estatística entre os grupos, 

ambos apresentam concentrações acima dos valores mínimos de normalidade e 

menores que 150 mg/dL, estando de acordo com os valores recomendados. Quando 

consideramos a glicose de jejum os grupos estudados apresentam diferença 

significativa deste parâmetro evidenciando glicemia mais elevada no Grupo Mola, 

assim como foi observado por Verit & Hillali (2011). Como no caso do HDL-c sérico, 

os grupos estão dentro dos valores normais para esse parâmetro, não havendo 

diferença fisiológica. 

Com o objetivo de avaliar o estado nutricional proteico, foram analisados os 

valores séricos de proteína total e albumina. Ainda na tabela 2, observamos que 

embora tenha sido evidenciada diferença estatística entre os grupos com relação a 

estes parâmetros, os valores encontram-se dentro dos intervalos de referência não 

representando assim relevância clínica. Salako et al (2003) encontraram em seu 

estudo valores médios de 3,71 ± 0,33 g/dL de albumina sérica em gestantes no início 

do segundo trimestre, estando de acordo com nossos resultados. Acredita-se que 

essa redução se deva ao evento de hemodiluição, que ocorre durante a gestação 

devido ao aumento de volume sanguíneo materno para atender às demandas fetais 

(TAN & TAN, 2013).  

A via de remetilação é uma das principais alternativas na metabolização da 

HCY, transformando-a novamente em metionina, em um processo dependente de 

ácido fólico e vitamina B12 (KAN & LAI, 2015; KUMAR et al., 2017). Problemas 

associados a esses dois componentes podem ter relação com possíveis quadros de 

Hhe (HARMA et al., 2004). Como pode ser visto na tabela 2, as concentrações séricas 

desses dois parâmetros expressaram diferenças significativas entre os dois grupos 
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estudados, mesmo dentro do valor de referência, onde o Grupo Mola apresentou 

valores menores de folato e valores mais elevados de vitamina B12 em relação ao 

Grupo Gestante. Kokanali et al. (2008) realizaram um estudo analisando os níveis 

séricos de ácido fólico e vitamina B12 de pacientes diagnosticadas com MHC (n=68) 

em comparação a gestantes saudáveis de primeiro trimestre (n=100), sendo 

observado o mesmo perfil que o nosso estudo exibiu. Além disso, outros trabalhos 

também evidenciam diminuição de folato na gravidez molar (HARMA et al., 2004). 

Nossos resultados, em concordância com outros trabalhos, ratificam ainda mais a 

hipótese de que a condição de Hhe observada em pacientes com mola pode estar 

associada a modificações nos níveis de ácido fólico e vitamina B12, porém é 

necessário observar que embora na MH os níveis séricos de ácido fólico sejam mais 

baixos, eles ainda estão acima dos valores mínimos de referência. Assim como, os 

níveis séricos de vitamina B12 nos grupos estudados, também se encontram dentro 

do intervalo de referência. 

A incorporação da ultrassonografia no diagnóstico da doença a partir da década 

de 60 do século passado tem possibilitado suspeita clínica e diagnóstica da MH com 

mais precocidade. Isso reflete diretamente na sintomatologia atenuada apresentada 

atualmente pelas pacientes com MH (SASAKI et al., 2003; BELFORT & BRAGA, 

2004). É importante salientar que, antes do advento da ultrassonografia, o diagnóstico 

da MH ocorria entre a 12ª e 20ª semanas gestacionais, sendo hoje feito com muito 

mais precocidade por volta da 8ª a 12ª semana (SUN et al., 2015; BRAGA et al., 2016). 

Tal fato foi evidenciado no nosso estudo visto a mediana da idade gestacional do 

Grupo Mola ser menor que a do Grupo Gestante (12 e 16 semanas, respectivamente). 

Na tríade de suspeita diagnóstica da MH temos ainda o hCG, que é o principal 

biomarcador hormonal associado à mola (ANDRADE, 2009; MORAES et al., 2014). 

Porém, devido a atual precocidade no diagnóstico da MH, já são observadas 

concentrações séricas menores de hCG em relação às reportadas por estudos 

passados (≥ 100.000,0 mUI/mL) (BRAGA et al., 2014). É possível que essa variação 

seja resultado de dosagens do hCG em idades gestacionais mais precoces, em que 

esse hormônio ainda não está tão aumentado. Além disso, o hCG isolado possui baixa 

especificidade na identificação da doença, sendo interessante a busca por novos 

biomarcadores. 

A HCY, por sua vez, vem sendo cada vez mais estudada e relacionada à 

diversos tipos de comorbidades, como DCV (NEVES et al., 2004), doenças 
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inflamatórias crônicas, hipotireoidismo, doenças renais terminais (NEVES et al., 2004; 

SCHALINSKE & SMAZAL, 2012; KAN & LAI, 2015), leucemias (REFSUM et al., 1991) 

e principalmente à câncer de mama (LIN et al., 2010), colorretal (SHIAO et al., 2018), 

pulmão (YANG et al., 2018), entre outros. Sendo assim, a condição de Hhe já vem 

sendo considerada um forte biomarcador tumoral para as mais variadas condições 

clínicas. 

Segundo a literatura, pacientes com MH apresentam Hhe (HARMA et al., 2004; 

KOKANALI et al., 2008). Além disso, várias condições na gravidez molar são similares 

a de pacientes com concentrações séricas elevadas de HCY, como por exemplo 

quadros de lesão endotelial e aumento do estresse oxidativo (HARMA et al., 2004; 

KOKANALI et al., 2008). Em contraste, já existem hipóteses que propõem que o 

aumento da HCY sérica pode estar atrelado à atividade e proliferação tumoral, 

podendo existir relações entre o tumor trofoblástico da MH com o quadro de Hhe 

observado na doença (REFSUM et al., 1991).  

 A partir dos nossos resultados expressos na tabela 3 e figura 11, podemos 

observar que as medianas calculadas através das dosagens séricas de hCG foram 

iguais a 99.524,0 mUI/mL e 29.362,5 mUI/mL para o Grupo Mola e Gestante, 

respectivamente. Foi possível, então, confirmar dados já existentes na literatura que 

relacionam a discrepância entre os valores séricos de hCG, principalmente devido ao 

tumor trofoblástico, de pacientes com MH (ANDRADE, 2009; BRAGA et al., 2014). 

Sun et al. (2015) realizaram um estudo evidenciando que pacientes com MHC do New 

England Trophoblastic Disease Center (1994-2013) apresentaram uma média de 

valores séricos de hCG igual a 98.488,0 mUI/mL entre a 5ª e 9ª semanas de gestação, 

um valor muito próximo à mediana encontrada em nosso estudo. Porém, ao avaliar a 

curva ROC para o hCG (Figura 12) com os dados da tabela 5, observa-se que o 

melhor ponto de corte, ou seja, com maior sensibilidade e especificidade na 

identificação de MH, seria o valor de 59.194,046 mUI/mL, muito abaixo dos valores já 

descritos por estudos passados (≥ 100.000,00 mUI/mL) (BELFORT & BRAGA, 2004; 

ANDRADE, 2009; BRAGA et al., 2014) e até mesmo da própria mediana encontrada 

em nosso estudo. Essa diferença pode ter origem justamente na maior precocidade 

do diagnóstico da MH, que reduz a progressão da doença fazendo com que, 

atualmente, as dosagens de hCG sejam feitas em idades gestacionais mais iniciais 

do que as observadas no passado. 
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 Entretanto, ainda observando a curva ROC para o hCG (Figura 12), 

verificamos através da análise estatística uma área sob a curva de 0,71 com intervalo 

de confiança de 95% (0,59-0,83), como também pode ser verificado na tabela 5, com 

sensibilidade de 64% e especificidade de 75%, para o diagnóstico da MH. Com esse 

valor de área na curva ROC, a dosagem sérica do hCG mostrou ter uma eficiência 

diagnóstica melhor do que a situação representada pela diagonal de referência. Com 

isso, podemos constatar que de fato o hCG aparenta ser um biomarcador interessante 

para o diagnóstico da MH.  

Em relação aos valores de HCY, foi possível observar que realmente o Grupo 

Mola possui concentrações séricas elevadas em relação ao Grupo Gestante (p<0,001) 

(tabela 4 e figura 13), com valores medianos de 7,240 µmol/L e 4,430 µmol/L, 

respectivamente, estando mais uma vez de acordo com artigos científicos já 

existentes (HARMA et al., 2004; KOKANALI et al., 2008). Além disso, a partir da curva 

ROC para HCY (Figura 14), observamos que os pontos de corte geraram uma área 

sob a curva de 0,85 em intervalo de confiança de 95% (0,77-0,94) (Tabela 5), 

apresentando uma sensibilidade 76% e especificidade de 91%, para o diagnóstico da 

MH. A partir desses resultados, podemos confirmar a condição já descrita de Hhe na 

MH e ainda sugerir que a HCY possa ser um bom biomarcador da MH. Os resultados 

obtidos sugerem que a dosagem sérica de HCY mostrou ser uma metodologia 

promissora e complementar à tríade de diagnóstico da MH, pelo menos para a 

população do nosso estudo.  

A análise comparativa dos valores apresentados na tabela 5 revela ainda que 

a curva ROC da HCY (Figura 14) apresentou uma área sob a curva (0,85) maior do 

que a área desempenhada pela curva ROC do hCG (0,71) (Figura 12). Esse resultado, 

juntamente com os valores maiores de sensibilidade e especificidade da HCY no 

diagnóstico da MH, sugere que a dosagem de HCY sérica, nesta população estudada, 

revela-se ser um marcador para MH mais eficiente do que a dosagem clássica do 

hCG. 

Apesar dos resultados promissores em relação à HCY, tanto individualmente 

quanto comparada ao hCG no diagnóstico da MH, é preciso serem elucidadas 

algumas questões em relação ao nosso estudo. Trata-se de um trabalho feito a partir 

de uma amostra pequena (n=75), que por mais que tenha sido suficiente para as 

análises estatísticas, é imprescindível estudos com um grupo amostral ainda maior 

para ratificar os resultados encontrados. Outro fator limitante seria a utilização de uma 
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amostragem local, tornando mais complicada a extrapolação dos nossos resultados 

para outras populações. 

Também é interessante mencionar a diferença de custo para dosagem sérica 

de hCG e HCY. Atualmente, no Laboratório Morales Ltda (onde a maioria dos 

parâmetros bioquímicos plasmáticos do nosso estudo foi dosada), cobra valor de R$ 

20,00 reais para dosagem sérica de hCG e de R$ 38,40 reais para dosagem de HCY 

total. Percebe-se que a dosagem de HCY total não tem um custo tão alto, sendo um 

ponto positivo para os resultados apresentados nesse estudo. Porém, por mais que 

os valores não sejam tão elevados, é importante perceber que a dosagem de HCY 

sérica é quase o dobro da de hCG, sendo um ponto importante a ser considerado. 

Além disso, é preciso relembrar que o presente estudo projeta apenas a 

possibilidade de uso da HCY sérica como possível biomarcador da MH e, talvez, de 

sua evolução. É importante salientar que esse trabalho é fruto de um estudo 

observacional de corte transversal e que seria necessário um estudo longitudinal, mais 

prolongado e de acompanhamento dessas pacientes desenhado para teste da 

hipótese abordada. Em adição, seriam necessárias diversas dosagens de HCY, 

concomitantemente com as de hCG, em fases pré e, imediatamente, pós 

esvaziamento uterino, como também durante todo o seguimento pós-molar para que 

seja possível traçar de forma adequada todo o comportamento sérico da HCY 

comparada ao hCG. 

Por fim, independente da necessidade de realização de novos estudos para 

consolidação da hipótese levantada, acreditamos que a nossa abordagem e os 

resultados apresentados nesse trabalho sejam de extrema importância para a melhora 

no prognóstico e diagnóstico da MH. Dessa forma, acreditamos estar auxiliando ainda 

mais na capacitação do campo de análises clínicas no Brasil, assim como contribuindo 

para desenvolvimento à longo prazo do conhecimento científico.  
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6.  CONCLUSÃO  

 

 A HCY aparenta ser um promissor biomarcador para o diagnóstico da MH, 

demonstrando, na população estudada, ainda maior sensibilidade e especificidade, 

quando comparada ao hCG, principal biomarcador sérico da doença. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: “Estresse oxidativo e influência da ingestão alimentar na 

ocorrência de mola hidatiforme e evolução para neoplasia trofoblástica 

gestacional”. 

 

Pesquisadores Responsáveis: Pós-graduanda Leda Maria Ferraz da Silva 

 

Instituição a que pertence os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense 

 

Telefones Para Contato: (021) 26299031 / (021) 36747282. 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________  

Idade: _________ anos 

R.G.: ________________________  

Telefone para contato: ________________________  /  _____________________ 

 

 

A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Estresse 

oxidativo e influência da ingestão alimentar na ocorrência de mola hidatiforme 

e evolução para neoplasia trofoblástica gestacional”, sob responsabilidade dos 

pesquisadores pós-graduandos Leda Maria Ferraz da Silva e Marcelo Burlá, 

vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, da Universidade 

Federal Fluminense.  

As informações abaixo estão sendo fornecidas para esclarecê-la sobre sua 

possível participação voluntária neste estudo, que tem como objetivo avaliar as 

possíveis causas que levam ao desenvolvimento da mola hidatiforme, em mulheres 

que, como você foram atendidas na Maternidade Escola, Laranjeiras, Rio de Janeiro 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), ou no Hospital Universitário Antônio Pedro 

em Niterói (Universidade Federal Fluminense).  

O principal objetivo deste estudo é avaliar se o que você come tem alguma 

relação com o aparecimento da mola hidatiforme e como foi seu tratamento depois de 

retirada da mola. Vamos fazer algumas medidas como peso, altura, pressão, alguns 

exames de laboratório e ultrassonografia. A nutricionista fará perguntas sobre sua 

alimentação e sobre seus hábitos como fumar, beber etc. Todos os procedimentos 

levarão cerca de 1 hora e serão feitos durante o tempo que você se encontra no 

ambulatório. O sangue para os exames será retirado junto com o do exame de beta-

hCG e todos os outros (pressão, peso, altura) não causam dor.  
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A sua participação consiste em autorizar o uso destas informações e daquelas 

que já estão no seu prontuário para fazermos o trabalho. A Sra. tem toda a liberdade 

de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento 

sem penalização alguma. Neste caso a Sra. poderá continuar seu tratamento na 

Instituição sem problemas. Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, 

serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a 

sua identificação ou de outros participantes em nenhum momento. A Sra. tem a 

garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, só serão utilizados neste 

estudo. Caso seja necessário, a Sra. terá assistência permanente durante o estudo, 

ou mesmo após o término ou interrupção do estudo.  

A Sra. não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, a Sra. não terá nenhuma despesa 

pessoal em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Durante o período 

de sua participação, se houver qualquer despesa adicional de sua parte em relação a 

condução ou alimentação, a Sra. será reembolsada.  

A qualquer momento, se for de seu interesse, a Sra. poderá ter acesso a todas 

as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 

gerais do estudo.  

Em qualquer etapa do estudo, a Sra. terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais 

investigadores são o Prof. Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto (021-992040007 vivo) e 

Profa. Dra. Patrícia de Fátima Lopes de Andrade (021-980308672 tim; 021-973057223 

claro).  

 

 

 

 

O participante receberá uma cópia assinada do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecimento  

 

 Niterói, _____ de _______________________ de 2016.  

 

___________________________________________________________________ 

Data/ Assinatura Voluntário 

 

__________________________________________________________________ 

Data/ Assinatura Pesquisador 
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APÊNDICE 2 - PROTOCOLO 

 

 

Data da avaliação: ( ......../......./....... ) CÓDIGO:__________ 

 

I - IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome:.................................................................................................  Sexo: (   ) M (   ) 
F    
Data de Nasc.: ( ...../...../..... )                      Idade: ............ anos     
Endereço 
residencial:........................................................................................................ 
Telefones:..................................................E-
mail:............................................................. 
Cor da Pele: (  ) Branca      (  ) Preta     (  ) Amarela      (  ) Parda     (  ) Indígena  (  ) Não 
sei 

 
 
 

II - AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL: 

 

1. História Clínica 

Peso ao nascer: _______________________ 

Ganho de peso depois dos: 18 anos (mulheres):_________  

 

Histórico Familiar: (especificar, se possível, a idade em que começou a doença) 

 

Doença O próprio Pai Mãe Tios Avós Filhos 

Hipertensão Gestacional       

Diabetes Gestacional       

Doença hepática gordurosa não alcoólica       

Sind. Ovários Policísticos       

Hipertensão       

Diabetes(tipo 1 ou 2 – especificar)       

Intolerância à glicose       

Dislipidemia 
 

Triglicérides ↑       

LDL ↑       

HDL ↓       

Obesidade       

Nefrolitíase (Cálculo Renal)       

Litíase Biliar (Cálculo Biliar)       

Hiperuricemia (↑ ácido úrico)       

Câncer       

Doença arterial coronariana precoce (-60 anos)       

AVE – Acidente Vascular Encefálico       

ICC – Insuficiencia Cardiaca       

Morte súbita       

Fibrilação atrial (arritmias)       

Cirurgia Bariátrica       

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 
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Teve/tem Melasma/Cloasma? (  ) Sim  (  ) Não                 

Teve/tem Acantose?  (  ) Sim  (  ) Não 

Teve/tem Hirsutismo? (  ) Sim (  ) Não    

Faz depilação (em relação ao Hirsutismo)? (  ) Buço/Face (  ) Mamilo (  ) Linha Alba 

Acne? (  ) Sim (  ) Não          Quando? _______________  

Tratou? (  ) Sim  (  ) Não       Como? ______________________________________ 

Foliculite? (  ) Sim  (  ) Não                           Furunculose? (  ) Sim  (  ) Não 

Idade da primeira menstruação? ______________ 

Infecção (bacteriana ou viral) nas últimas 4 semanas? (  ) Sim  (  ) Não 

Uso de antiinflamatório nas últimas 4 semanas? (  ) Sim  (  ) Não 

Uso de anticoncepcional? (  ) Sim  (  ) Não    

Qual? __________________________             Desde quando? ___________ 

Uso de medicamentos (corticosteroides, betabloqueadores, diuréticos):  

(  ) Sim (  ) Não  Qual(is)? _______________________________________________ 

Faz tratamento para alguma doença? (  ) Sim (   ) Não  Qual? _________________ 

Você está satisfeito com seu peso? (  ) Sim  (  ) Não  

Deseja:  (  ) Aumentar (  ) Reduzir 

 

Ingestão de Álcool:  (  ) Sim    (  ) Não 

Frequência: (   ) Diariamente  (   ) Pelo menos uma vez por semana  (   ) Pelo menos  

uma vez por mês (   ) Pelo menos  uma vez em 3 meses   

Quando foi a última vez que consumiu bebida alcóolica?  

(   ) Hoje   (   ) Há menos de 7 dias   (   ) Há mais de 7 dias 

Há quanto tempo mantém a frequência atual de consumo de álcool? 

______anos 

Em algum momento consumiu mais do que o atual? (   ) Não   (   ) Sim 

Tipo de bebida ingerida: (   ) Destilada     (   ) Fermentada      (   ) Ambas 

Quantidade ingerida quando bebe: 

Cerveja/Chopp: (    ) Copo ou (   ) Garrafa ou  (    ) Lata 

 (   )1 a 5  (   ) de 5 a 10 (   ) de 10 a 15 (    ) Mais de 15 

Vinho: (   ) Copo ou (   ) Cálice  

 (   )1 a 5  (   ) de 5 a 10 (  ) de 10 a 15 (   ) Mais de 15 

Destilados: (    ) Copo ou (   )Dose  

(   )1 a 5  (   ) de 5 a 10 (  ) de 10 a 15 (   ) Mais de 15 

Licores- Vermutes- Campari: (    ) Copo ou (   ) Dose  

(    )1 a 5  (   ) de 5 a 10 (    ) de 10 a 15 (    ) Mais de 15 

Outros:_____________________________________ 

   

Fumante: (   ) Sim    (   ) Não   

O que fuma atualmente: (    ) Cigarro comum     (   ) Gudang     (    ) Narguilé 

O que já fumou: (    ) Cigarro comum     (   ) Gudang     (    ) Narguilé    

Quantidade de cigarros por dia: _____________________________ 

Já fumou em sua vida, pelo menos 100 cigarros (5 carteiras)?  (   )  Sim   (   )Não 

Com que idade começou a fumar com regularidade? ________________ anos 
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Já tentou parar de fumar?  (   ) Sim   (   ) Não                 

Teve sucesso?  (   ) Sim    (   )Não       Em qual tentativa? ___________________ 

Se conseguiu parar, há quanto tempo? ___________________________ 

Por que parou de fumar?  

 (   ) Doença grave  (   ) Por fazer mal à saúde  (   ) Ordem médica   (   ) Pressão 

social 

 

Horas de sono por noite: ___________________    Tem insônia? (   ) Sim   (   ) 

Não   

Exposição diária de no mínimo 30 min ao sol?   (   ) Sim   (   ) Não   

Usa filtro solar diariamente? (   ) Sim   (   ) Não          

Se respondeu “Sim”: 

Qual fator de proteção? __________      Em qual parte do corpo? 

______________ 
 

 

Trabalha: (   ) Sim   (   ) Não     Quantas horas por semana? ___________ 
No trabalho, tem contato com alguma substância química? (  ) SIM (  ) NÃO 
Se sim, sabe dizer qual?___________ 
Usa equipamentos de proteção individual (EPI) quando está trabalhando? (  ) 
SIM (  ) NÃO 
 

ATIVIDADES FÍSICAS 

 

Pratica alguma atividade física para melhora da saúde, condição física, estética 

ou lazer?     (   ) Sim (   ) Não             

Se respondeu “Sim”, quantas vezes por semana?________________________ 

                                     

Você recebeu orientação do médico/nutricionista/educador 

físico/fisioterapeuta para praticar atividade física?   (   ) Sim   (   ) Não 

 

 

Atividade Frequência semanal Tempo/ dia 

Caminhada lenta   

Caminhada rápida   

Corrida   

Ioga   

Ciclismo   

Natação   

Ginástica Aeróbica   

Tênis   

Vôlei   

Musculação   

Basquete   

Futebol   

Remo   

Luta (especificar)   
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Outro (especificar)   

 

  

2. História Dietética 

 

Refeições do dia: (   ) Café da manhã        (   ) Colação    (   ) Almoço       

                             (   ) Lanche da tarde      (   ) Jantar       (   ) Ceia 

Preferências alimentares:  

______________________________________________ 

Intolerâncias/alergias alimentares: 

_______________________________________ 

Abuso de alimentação noturna: (    ) Não   (    ) Sim  Tipos de alimentos: 

________ 

Ingestão de sal: (   ) Normal   (   ) Alta  (   ) Baixa  

Uso de temperos prontos: (   ) Não  (   ) Sim  

Gordura utilizada:  (   ) Vegetal _______________  (   ) Animal 

__________________ 

Quantidade de latas de óleo no mês:___________ (Nº de pessoas:___________) 

Ingestão de água (em copos): (   ) < 2  (   ) 2 a 04  (   ) 5 a 6  (   ) 7 a 8  (   ) > 8   

Bebe algum líquido no lugar da água? (   ) Não   (   ) Sim   

Tipo de bebida: (   ) Suco   (   ) Chá   (   ) Refrigerante  (   ) Outro 

________________ 

Ingestão de líquido junto com as principais refeições: (    ) Não   (    ) Sim 

Tipo de bebida: (   ) Suco   (   ) Água   (   ) Refrigerante  (   ) Outro 

_______________ 

 

 

 

 

3. Avaliação antropométrica 

Peso atual (Kg): _________ 

Altura (m): _________ 

IMC - Índice de Massa Corpórea (Kg/m²): _________ 

Classificação - IMC: ______________________ 

CP (Circunferência de Punho): _________ 

CB (Circunferência do Braço): _________ 

CMB (Circunferência Muscular do Braço): ___________ 

CC (Circunferência da Cintura): __________ / ____________  

CQ (Circunferência do Quadril): ___________ 

RCQ (Relação Cintura/Quadril):_________ 

 

Dobras cutâneas 
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Dobras cutâneas 
1ª 

medida 

2ª 

medida 

3ª 

medida 

Valor médio 

das medidas 

Ʃ das dobras e 

Classificação 

Tricipital (mm)      

Bicipital (mm):     

Subescapular 

(mm) 
    

Supra-ilíaca (mm)     

 

Aferição da pressão arterial (Sist x Diast – Pulso) 

1ª Aferição 

Data: 

____________ 

1ª medida: 

 

_______________ 

2ª medida: 

 

_______________ 

3ª medida: 

 

_______________ 
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4.  Questionário de frequência alimentar sem quantitativo 

 

Alimentos D S M NI Porção Gr. Escore Ingestão 

Diária 

Arroz         

Biscoito Doce 

(recheado/sem recheio) 

        

Biscoito Salgado         

Pão 

(forma/francês/caseiro) 

        

Pão doce         

Macarrão         

Bolo         

Pizza         

Milho em espiga         

Tortas         

Lasanha         

Farinha de mandioca         

Outras Massas         

Mandioca         

Batata          
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Açúcar         

Adoçante         

Sorvete         

Alimentos D S M NI Porção Gr. Escore Ingestão 

Diária 

Doces         

Carne de Vaca         

Carne de Fígado         

Carne de Frango         

Carne de Peixe         

Carne de Porco         

Camarão         

Bacon         

Ovos         

Leite (Tipo: __________)         

Iogurte          

Requeijão         

Queijo         

Manteiga         

Margarina          

Azeite         
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Óleo Vegetal         

Creme de Leite         

Frituras         

Miúdos         

Lanches         

Alimentos D S M NI Porção Gr. Escore Ingestão 

Diária 

Soja         

Grão de bico         

Feijão, Lentilha         

Alface         

Couve         

Tomate          

Abóbora         

Quiabo         

Cenoura         

Couve-flor          

Chicória         

Chuchu         

Pepino         

Cebola         
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Beterraba         

Alho         

Pimentão         

Banana         

Maçã         

Abacaxi         

Manga         

Alimentos D S M NI Porção Gr. Escore Ingestão 

Diária 

Caju         

Morango         

Laranja         

Limão         

Melancia         

Abacate         

Uva         

Pêra         

Mamão         

Maracujá         

Goiaba         

Coco         
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Aveia         

Granola         

Outros cereais integrais         

Temperos prontos 

(Sazon) 

        

Salsicha         

Mortadela         

Linguiça         

Presunto         

Outros embutidos         

Alimentos D S M NI Porção Gr. Escore Ingestão 

Diária 

Enlatados           

Maionese         

Mostarda         

Catchup         

Salgadinhos 

industrializados  

        

Café         

Chá Mate         

Suco de Frutas         
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Bebida Alcoólica         

Vinho         

Refrigerante/ Refrigerante 

de cola 
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APÊNDICE 3 - ORIENTAÇÕES GERAIS E DIETÉTICAS PARA A COLETA DE 

SANGUE 

 
Nome: _____________________________________________________________ 

Dia do Exame:___/___/___                             Horário: ____________ 

Local: ______________________________________________________________ 

 
1) ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DA MOLA 
 

 Jejum de 12 horas antes da coleta de sangue; 
 Não tomar bebidas alcoólicas 48 horas antes; 
 Um dia antes evitar refeições pesadas ricas em gorduras e açúcar, consumidas em excesso; 
 Não realizar atividade física intensa 24 horas antes; 
 Não tomar vitamina C ou qualquer outro suplemento vitamínico. 

 
2) ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS 
 

 Não comer, nas 24 horas anteriores à coleta, os seguintes alimentos devido ao alto teor de 
nitrito/nitrato:  

Legumes, 
verduras e 

preparações 

Não comer, nas 24 horas anteriores à coleta nenhum legume, verdura ou 
alimentos feitos à base disso 

Frutas Só pode comer maçã e pêra 

Bebidas em 
geral e sucos 

PROIBIDO: mate, coca-cola, chá comum e preto, sucos de frutas naturais e 
artificiais (com vitamina C), bebidas alcoólicas 

Carnes e 
derivados 

PROIBIDO: Bacon, presunto, embutidos (linguiça, salsicha, salame),  
Carnes vermelhas, enlatados, ovo, queijos processados, peixe em conserva 

(sardinha em lata) 

Condimentos 
PROIBIDO: Ervas (salsinha, cebolinha, manjericão, ervas finas, coentro, 

alecrim, etc.), ketchup, mostarda, maionese 

Demais 
alimentos 

PROIBIDO: Pizza congelada, queijos amarelos, chocolate, cogumelo, aspargo, 
ervilha, feijão verde 

 
 Sugestão de cardápio a ser seguido no dia anterior ao exame: 

Café da manhã 
Leite/Iogurte/Coalhada 
Pão/Torrada 
Requeijão/Queijo minas 

Lanche Maçã ou pêra 

Almoço 

Arroz/Macarrão (sem molho de tomate) 
Feijão 
Frango/Peixe 
Sobremesa: gelatina ou doce 

Lanche 
Leite/Iogurte/Coalhada 
Pão/Torrada 
Requeijão/Queijo minas 

Jantar 

Arroz/Macarrão (sem molho de tomate) 
Feijão 
Frango/Peixe 
Sobremesa: gelatina ou doce 

Ceia Maçã ou pêra 

 
Qualquer dúvida, entrar em contato com os pesquisadores: 

Leda Maria Ferraz da Silva - (21) 983786243 (tim) 
Catharina Albiero Bueno Ramos – (21) 979212230 (tim) 
Antônio Rodrigues Braga Neto - (21) 992040007 (vivo) 

Patrícia de Fátima Lopes de Andrade - (21) 980308672 (tim)/ (21) 973057223 (claro) 


