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RESUMO 

A mola hidatiforme completa (MHC) é uma desordem rara da fertilização e sua 
etiologia ainda não esta completamente elucidada. Apesar do estresse oxidativo 
(EO) e fatores nutricionais parecerem estar relacionados com a patogênese dessa 
doença, a literatura carece de estudos que relacionem o EO, a ingestão de 
antioxidantes e suas concentrações séricas com a MHC. Portanto, o presente 
estudo tem como objetivo avaliar o EO (avaliado pelas concentrações séricas de 
gama-glutamiltransferase - GGT), a ingestão estimada e os níveis séricos de 
antioxidantes dietéticos (vitaminas C e E) em pacientes com MHC comparando com 
grupos controle. Trata-se de um estudo observacional transversal conduzido nos 
dois centros de referência no tratamento de doenças trofoblásticas gestacionais 
localizados do estado do Rio de Janeiro. A amostragem total do estudo foi composta 
por 140 mulheres alocadas em quatro grupos: 43 pacientes com MHC (grupo mola), 
33 pacientes que sofreram aborto não-molar (grupo aborto), 32 gestantes saudáveis 
(grupo gestante) e 32 mulheres não gestantes saudáveis (grupo não-gestante). 
Todas as participantes foram submetidas à coleta de sangue venoso para realização 
dos exames laboratoriais bioquímicos, avaliação antropométrica e questionário de 
frequência alimentar semiquantitativo para estimativa da ingestão das vitaminas. 
Para a análise estatística foi utilizado o programa R, versão 3.3.2. e a probabilidade 
considerada significante para p<0,05. Não foi observada diferença estatisticamente 
significativa para as concentrações séricas de GGT entre os grupos (p>0,05). No 
entanto, foram observadas concentrações elevadas desse marcador, dentro do 
intervalo de referência, em diversas participantes. Todos os grupos apresentaram 
suficiência sérica de vitamina E (23,0, 24,1, 23,9 e 23,1 µmol/L nos grupos mola, 
aborto, gestante e não gestante respectivamente, p=0,675). No entanto, foi 
observado expressivo número de participantes apresentando ingestão inadequada 
dessa vitamina em todos os grupos (55,8%, 72,7%, 53,1% e 75%, respectivamente). 
Por outro lado, todos os grupos apresentaram concentrações séricas de vitamina C 
compatíveis com deficiência (0,26, 0,33, 0,34 e 0,30 mg/dL para os grupos mola, 
aborto, gestante e não gestante, respectivamente, p=0,624), apesar do consumo 
aparentemente adequado dessa vitamina (124,9%, 142,4%, 153,2% e 128,1% 
respectivamente, p=0,958). Todos os grupos exibiram semelhante exposição ao EO 
avaliado pelas concentrações séricas de GGT associada à ingestão inadequada de 
vitaminas antioxidantes e baixas concentrações séricas de vitamina C. A exposição 
ao EO encontrada na população de estudo, mesmo em mulheres saudáveis pode 
sugerir uma possível explicação para a alta incidência de MHC relatada em literatura 
no Brasil. 
 

Palavras-chave: Mola hidatiforme completa; Estresse oxidativo; Gama-

glutamiltransferase; Vitamina E, Vitamina C 
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ABSTRACT 

 

Complete hydatidiform mole (CHM) is a rare disorder of fertilization and its etiology is 
still not completely understood. Although oxidative stress (OS) and nutritional factors 
may be involved in the pathogenesis of this disorder, the literature lacks studies 
linking OS, dietary intake and serum levels of antioxidants with complete hydatidiform 
mole. Therefore, the aim of this study is to evaluate the OS (evaluated by gamma-
glutamyl transferase serum levels), dietary intake and serum levels of diet 
antioxidants (vitamins C and E) among patients with CHM as compared to control 
groups. It is an observational cross-sectional study that was conducted in two 
Brazilian reference centers for gestational trophoblastic diseases treatment, located 
in the Rio de Janeiro State, Brazil. One hundred and forty women were enrolled in 
this study and composed 4 groups as follow: 43 patients with CHM (mole group), 33 
patients with non-molar abortion (abortion group), 32 healthy pregnant (pregnant 
group) and 32 healthy non-pregnant women (non-pregnant group). All participants 
underwent venous blood sampling for biochemical analyses, anthropometric 
measurement and semi-quantitative food frequency questionnaire for estimation of 
dietary intake of vitamins. The statistical analyses were performed by program R 
3.2.2 version and p-value <0.05 was considered significant. The gamma-glutamyl 
transferase values did not differ significantly among the groups (p>0.05). However, 
elevated serum levels of this marker, within the reference range, were observed in 
several patients. All groups showed sufficient serum levels of vitamin E (23.0, 24.1, 
23.9 and 23.1 µmol/L for groups mole, abortion, pregnant and non-pregnant, 
respectively). Despite this all groups showed an expressive number of patients 
presenting inadequate dietary intake of this vitamin (55.8%, 72.7%, 53.1% and 
75%,respectively). Conversely, all groups had an insufficient serum level of vitamin C 
(0.26, 0.33, 0.34 and 0.30 mg/dL for groups mole, abortion, pregnant and non-
pregnant, respectively, p=0.624), despite adequate intake of this vitamin (124.9%, 
142.4%, 153.2% and 128.1% respectively, p=0.958). All groups exhibited similar 
levels of OS evaluated by gamma-glutamyl transferase levels and associated with an 
inadequate intake of antioxidant vitamins as well as low levels of serum vitamin C. 
The exposure to OS found in our study, even in healthy women, may be involved in 
the higher incidence in CHM related in literature in Brazil. 
 

 

 

Keywords: Complete hydatidiform mole; Oxidative stress; Gamma-glutamyl 

transferase; Vitamin E, Vitamin C 
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1 INTRODUÇÃO 

A Mola Hidatiforme (MH) é uma anomalia da gestação caracterizada pelo 

aumento anormal das vilosidades coriônicas placentárias acompanhada de intensa 

proliferação trofoblástica. Essa complicação é a mais frequente entre as Doenças 

Trofoblásticas Gestacionais (DTGs), que constituem um grupo de tumores 

originários do tecido trofoblástico placentário com diferente potencial para remissão, 

malignização e metastização, podendo levar a morte materna se não tratadas de 

forma apropriada (Seckl et al., 2010; Maestá & Braga, 2012; Stevens et al., 2015). 

As DTGs podem ser classificadas de acordo com sua forma clínica em dois 

grupos: MH, forma benigna da doença, e Neoplasia Trofoblástica Gestacional 

(NTG), forma maligna, que pode se apresentar como mola invasora, coriocarcinoma, 

tumor trofoblástico do sítio placentário ou tumor trofoblástico epitelioide (Ngan & 

Seckl, 2007; Lurain, 2010; Goldstein & Berkowitz, 2012; Rauh-Hain et al., 2012; 

Stevens et al., 2015). A MH representa importante complicação obstétrica, além de 

sua capacidade de evolução para NTG, podendo cursar com morte materna, 

demandando tratamento sistemático para essas mulheres (Braga et al, 2014). A 

característica comum às DTGs é a expressão sérica de níveis elevados de 

gonadotrofina coriônica humana (hCG), marcador biológico-hormonal da gravidez 

molar (Maestá & Braga, 2012; Braga et al., 2014). 

Apesar de ser considerada uma doença rara, a incidência da MH é 

discrepante ao redor do mundo. Em países da América do Norte e Europa, e na 

Austrália e Nova Zelândia, estudos apontam para incidências que variam de 0,5-1,1 

para cada 1000 gestações, enquanto no Japão e países do sudeste asiático a MH é 

cerca de 2 vezes mais frequente (Lurain, 2010; Goldstein & Berkowitz, 2012). 

Incidência ainda maior é relatada em outros países da Ásia e América Latina 

(Stevens et al., 2015). No Brasil, estima-se que a incidência de MH seja de 1:200-

400 gestações, cerca de 5 a 10 vezes maior em relação aos países desenvolvidos 

(Braga et al., 2014). Essa discrepância na incidência de MH observada ao redor do 

mundo é atribuída à diferença metodológica dos estudos, geralmente oriundos de 

dados hospitalares, sendo raras as investigações de base populacional, além da 

falta de sistema de centralização de dados e revisão diagnóstica, ou ainda à fatores 

genéticos e nutricionais (Lurain, 2010; Seckl et al., 2010; Seckl et al., 2013; Ferraz et 

al., 2014; Stevens et al., 2015). 
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Apesar de a etiologia da MH ainda não estar completamente elucidada, sua 

origem parece estar relacionada a gametogênese e fertilização anormais e inúmeros 

fatores de risco já foram atribuídos à sua ocorrência (Kolusari et al., 2009; Ferraz et 

al., 2014). Gestações molares e abortos espontâneos anteriores, extremos de idade 

materna e aspectos genéticos e nutricionais constituem os principais fatores de risco 

para o desenvolvimento de MH (Garner et al., 2007; Lurain, 2010; Braga et al., 

2014). 

A gestação é um período no qual ocorre aumento importante das 

necessidades nutricionais para garantir o adequado desenvolvimento fetal. Dessa 

forma, são necessárias adaptações nutricionais para suprir essa necessidade 

aumentada de macro e micronutrientes (Dias & Catalani, 2011). Além disso, sabe-se 

que esse período é marcado pelo aumento do estresse oxidativo (EO), evidenciado 

pelo aumento da peroxidação lipídica somada ao decréscimo das defesas 

antioxidantes, o que pode ocasionar inúmeras desordens gestacionais, reforçando a 

importância na adequação da ingestão de antioxidantes (Harma et al., 2003; 

Agarwal et al., 2012). 

O desequilíbrio oxidativo, já está bem descrito em doenças como a pré-

eclâmpsia, hipertensão e diabetes gestacional e, alterações metabólicas similares 

também já foram relatadas na MH (Harma et al., 2003; Kolusari et al., 2009; Ferraz 

et al., 2014). Sendo assim, a ingestão de micronutrientes antioxidantes, como as 

vitaminas C e E, já foram sugeridos como importante estratégia na prevenção e 

tratamento da MH (Harma et al., 2003; Kolusari et al., 2009). No entanto, a literatura 

carece de estudos que relacionem o EO, a ingestão alimentar e níveis séricos de 

antioxidantes com a ocorrência de MH. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 MOLA HIDATIFORME 

A MH, forma clínica mais comum entre as DTGs, contempla duas entidades 

distintas, caracterizadas pela MH parcial (MHP) ou MH completa (MHC) com base 

em suas diferentes características clínicas, morfológicas, histopatológicas e 

genéticas (Kajii & Ohama, 1977; Vassilakos, Riotton & Kajii, 1977; Szulman & Surti, 

1978; Belfort et al., 2007). A MHC é caracterizada pela rápida e completa alteração 

da placenta, apresentando pronunciadas vilosidades hidrópicas, hiperplasia 

trofoblástica difusa e com nenhum desenvolvimento embrionário. A MHP, por sua 

vez, demonstra lenta formação hidatiforme, afetando apenas algumas das 

vilosidades placentárias, apresentando hiperplasia trofoblástica focal e com possível 

desenvolvimento embrionário (Szulman & Surti, 1978; Altieri et al., 2003; Hoffner & 

Surti, 2012) (Figura 1). 

Figura 1: Macroscopia de mola hidatiforme completa (A) e parcial (B) de segundo 

trimestre

     

Fonte: Braga et al., 2014. 

A MHC é normalmente diploide e androgenética, com cariótipo 46XX em 

cerca de 90% dos casos, tendo origem da duplicação do material genético de um 

espermatozoide haploide após a fecundação de um ovócito anucleado (Lurain et al., 

2010; Seckl et al., 2013; Braga et al., 2014). Menos frequente, em cerca de 10% dos 

casos, a MHC tem origem de uma dispermia, resultado da fecundação de um 

ovócito vazio por dois espermatozoides haploides, apresentando cariótipo 46XX ou 

46XY (Altieri et al., 2003; Seckl et al., 2010). Evidências mais recentes, no entanto, 
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indicam que alguns pacientes com histórico de MHC recorrente apresentam diploidia 

biparental, uma condição autossômica recessiva associada com a mutação dos 

genes NLRP7 e KHDC3L na mulher (Seckl et al., 2013; Stevens et al., 2015). Em 

contraste com a MHC, a MHP apresenta sempre cariótipo triploide, 69XXX, 69XXY 

ou 69XYY, tendo origem da fecundação de um ovócito normal por dois 

espermatozoides, ou ainda por um espermatozoide diploide (Seckl et al., 2013; 

Braga et al., 2014) 

Em relação aos aspectos clínicos, os comportamentos da MHC e da MHP 

também são distintos. Os sinais e sintomas observados na MHC são mais intensos 

quando comparados à MHP, que geralmente se apresenta como aborto incompleto 

ou retido. O sintoma observado com maior frequência é o sangramento transvaginal, 

que ocorre em mais de 80% dos casos de MH e, em mais de 90% dos casos de 

MHC (Garner et al., 2007; Braga et al., 2014). Além disso, na MHC não é incomum o 

aparecimento de cistos teca-luteínicos nos ovários, útero aumentado para a idade 

gestacional, hiperemese e de outras complicações clínicas menos frequentes como 

a pré-eclâmpsia, hipertireoidismo e insuficiência pulmonar após esvaziamento, 

raramente observadas na MHP (Garner et al., 2007). Os níveis de hCG também são 

significativamente mais altos na MHC, ultrapassando 100.000 mUI/mL em mais de 

40% dos casos, contra menos de 10% na MHP (Szulman & Surti, 1984; Garner et 

al., 2007). 

A progressão da MH para a NTG é mais frequente nas pacientes com MHC 

ocorrendo em 15 a 20% dos casos, enquanto na MHP somente 0,1 a 5% evoluem 

para NTG (Lurain et al., 2010; Goldstein & Berkowitz, 2012; Ngan et al., 2015). Essa 

capacidade de malignização discrepante entre os tipos de MH pode estar 

relacionada à natureza androgenética da MHC, visto que a superexpressão de 

genes paternos é associada à marcada hiperplasia trofoblástica, o que aumenta o 

risco de evolução para NTG e a ocorrência de metástases (Kajii & Ohama, 1977; 

Hoffner & Surti, 2012). 

O diagnóstico precoce da MH é de extrema importância na prevenção das 

complicações decorrentes dessa doença. Com o advento da ultrassonografia, esse 

método tornou-se o principal artifício no diagnóstico da gestação molar, que passou 

a ocorrer já no primeiro trimestre ou início do segundo trimestre de gestação (Maestá 

& Braga, 2012; Ngan et al., 2015; Stevens et al., 2015). A dosagem de hCG também 

auxilia no diagnóstico da MH, especialmente nos casos de histopatológico 
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inconclusivo, apresentando-se incompatível com a idade gestacional e 

frequentemente superior a 100.000 mUI/mL (Braga et al., 2014). No entanto, esse 

hormônio e biomarcador tumoral característico das DTGs é especialmente 

importante no acompanhamento da doença, já tendo sido relacionado ao grau de 

acometimento e quantidade de tecido tumoral e, principalmente, com a evolução 

para NTG (Pant & Lurain, 2018). 

É importante salientar que apenas 40 a 60% das gestações molares são 

suspeitadas pelo ultrassom, o que representa um grande desafio na detecção 

precoce dessa doença (Stevens et al., 2015). Além disso, mais de 10% dos casos 

suspeitos de MH pela ultrassonografia são diagnosticados como abortos hidrópicos 

pelo exame histopatológico, padrão-ouro no diagnóstico da MH (Seckl et al., 2010). 

Em estudo nacional, realizado no Estado de Santa Catarina, os autores observaram 

que em cerca de 58% dos casos de suspeita ultrassonográfica de gestação molar 

não houve confirmação da suspeita pela análise histopatológica, que encontrou 

restos ovulares como mais frequente diagnóstico entre os falso-positivos (Biscaro et 

al., 2012).  

Quando detectada a suspeita de DTG as pacientes são encaminhadas para o 

Centro de Referência (CR) no tratamento dessa doença, onde serão submetidas ao 

esvaziamento uterino e acompanhadas pelas dosagens seriadas de hCG (Braga et 

al., 2014). O esvaziamento uterino é realizado pelas técnicas de curetagem sob 

acompanhamento com ultrassom ou vácuo-aspiração, sendo esta última mais 

recomendada por diminuir os riscos de perfuração uterina (Seckl et al., 2013; Braga 

et al., 2014; Stevens et al., 2015). Posterior ao esvaziamento, inicia-se o seguimento 

pós-molar, realizado pelo monitoramento dos níveis séricos de hCG dosados 

semanalmente até a remissão espontânea da doença (obtida por 3 dosagens 

consecutivas com hCG negativo, <5 mUI/mL) ou progressão para NTG (Stevens et 

al., 2015). A evolução para NTG é constatada seguindo os critérios da Federação 

Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) pela detecção da curva de hCG 

em platô por 4 dosagens semanais ou em ascensão por 3 dosagens semanais 

consecutivas, hCG persistente por mais de 6 meses pós esvaziamento, ou ainda 

pelo diagnóstico histológico de coriocarcinoma (FIGO, 2002; Ngan et al., 2015). 

Inúmeros fatores de risco já foram atribuídos à maior ocorrência de MH; no 

entanto, a maioria é inconsistente entre os estudos (Savage et al., 2013). Sendo 

assim, apenas dois fatores de risco estão bem estabelecidos na literatura até o 



20 
 

momento, a idade materna e o histórico de gestação molar anterior (Lurain et al., 

2010; Pant & Lurain, 2018). O primeiro, e melhor estabelecido, refere-se aos 

extremos de idade materna, compreendidos por idade inferior a 20 ou superior a 40 

anos (Sebire et al., 2002; Altieri et al., 2003; Pant & Lurain, 2018). Estudos mostram 

que mulheres com mais de 40 anos apresentam risco até 7,5 vezes maior de 

desenvolver MH em uma gestação quando comparadas a faixa etária entre 20 e 40 

anos (Parazzini et al.,1986; Lurain et al., 2010; Savage et al., 2013). O histórico de 

gestação molar prévia, por sua vez, confere risco de 1-2% de desenvolvimento de 

uma nova gestação molar, cerca de 10 a 20 vezes maior que o observado na 

população geral (Sebire et al., 2003). Esse risco aumenta para 15 a 20% para 

ocorrência de uma terceira gestação molar após 2 dois diagnósticos de MH em 

gestações anteriores (Pant & Lurain, 2018). Além disso, o abortamento em 

gestações anteriores também já foi associado a um aumento de 2 a 3 vezes no risco 

de desenvolvimento DTGs (Berkowitz, et al., 1985; Parazzini et al.,1986; Altieri et al., 

2003; Pant & Lurain, 2018).  

Quanto aos fatores ambientais e relativos ao estilo de vida, poucas são as 

evidências que relacionam estes à maior risco de ocorrência de MH. No entanto, a 

dieta já foi proposta como fator de risco muitas vezes como tentativa de explicar a 

maior incidência da doença em países subdesenvolvidos sempre associados à 

possível desnutrição (Altieri et al., 2003; Cortés et al., 2003; Lurain et al., 2010). 

Apesar da deficiência proteica esperada não ter sido confirmada, estudos relatam 

menor consumo de carotenos e lipídeos em pacientes com MH (Berkowitz, et al., 

1985; Parazzini et al.,1988). 

 

2.2 GESTAÇÃO, ESTADO NUTRICIONAL E MOLA HIDATIFORME 

A gestação é um período no qual os estados físico e mental maternos 

influenciam diretamente a saúde da mãe e do feto. Nesse período, o metabolismo 

energético é afetado pelo crescimento fetal e pela própria adaptação do organismo 

materno à gravidez (Dias & Catalani, 2011). Dessa forma, um inadequado aporte 

energético materno pode levar a competição entre a mãe e feto, limitando a 

disponibilidade dos nutrientes necessários ao adequado crescimento fetal (Morrison 

& Regnault, 2016).  
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O estado nutricional tem impacto importante nos desfechos da gestação, 

sendo considerado por inúmeros autores como um dos fatores determinantes de 

uma gestação saudável (Hanson et al., 2015; Kominiarek & Rajan, 2016; Lim et al., 

2018). O consumo inadequado de macro e micronutrientes, seja por deficiências ou 

excessos, já foi associado com problemas de fertilização, nascimentos prematuros, 

baixo peso ao nascer, defeitos congênitos, mortalidade infantil, doenças 

gestacionais como pré-eclâmpsia e diabetes, além de ter sido relacionado com o 

aparecimento de doenças crônicas na vida adulta do bebê (Hanson et al., 2015; 

Gernard et al., 2016; Lim et al., 2018). 

As deficiências nutricionais já evidenciadas em pacientes com MH foram 

relacionadas a fatores dietéticos, genéticos, psicológicos, culturais e, principalmente, 

socioeconômicos, tendo em vista a menor incidência dessa doença em países 

desenvolvidos (Parazzini et al.,1986; Cortés et al., 2003 Lurain et al., 2010).  

Nas décadas de 50 e 60, acreditava-se que a deficiência proteica levava ao 

desenvolvimento da DTG (Acosta-Sison, 1959; Márquez-Monter et al., 1963). 

Tentando verificar semelhante associação, Pour Reza et al. (1974) realizaram um 

estudo com 25 pacientes com MH, analisando as concentrações de ureia, creatinina, 

proteína total e albumina séricas. Foram encontrados níveis de ureia e creatinina 

elevados e a proteína total e albumina apresentaram-se significativamente 

diminuídas em relação ao grupo controle. Os autores sugeriram que os resultados 

encontrados eram indicativos da alimentação inadequada ou poderiam ser 

consequência da própria MH, entretanto, a história alimentar dessas pacientes não 

foi avaliada. Em estudos posteriores que avaliaram o consumo de proteínas em 

pacientes com MH, no entanto, não foi observada diferença na ingestão desse 

macronutriente em relação às gestantes saudáveis (Berkowitz, et al., 1985; Parazzini 

et al.,1988; Berkowitz et al., 1995). 

Em busca de outros fatores nutricionais que pudessem explicar a maior 

ocorrência de MH, estudos mostraram evidências de que a ingestão alimentar pobre 

em gordura e -caroteno/vitamina A podem influenciar no desenvolvimento dessa 

enfermidade (Berkowitz, et al., 1985; Parazzini et al.,1988; Kolusari et al., 2009). 

Além disso, menores concentrações séricas de vitaminas A, D e E, folato, zinco já 

foram relatadas em pacientes acometidas por MHC quando comparadas com 

gestantes saudáveis e não gestantes (Kokanali et al., 2008; Kolusari et al., 2009). 

Visto que as vitaminas e minerais possuem importante papel no combate ao EO, a 
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diminuição do seu consumo ou de suas concentrações séricas leva também à 

alteração na defesa antioxidante do organismo (Agarwal et al., 2012). Dessa forma, 

já foi proposto que desequilíbrio oxidativo poderia ser usado como marcador precoce 

da MH e a suplementação de antioxidantes poderia ser utilizada no seu tratamento e 

prevenção (Harma et al., 2003; Kolusari et al., 2009). 

 

2.3 ESTRESSE OXIDATIVO E MOLA HIDATIFORME 

A produção de radicais livres é um processo fisiológico que compreende parte 

fundamental de inúmeras funções biológicas essenciais. Por outro lado, sua 

produção excessiva pode gerar dano oxidativo. Sendo assim, para limitar a ação 

oxidativa desses radicais, estabelecendo a homeostase do sistema redox, a 

presença de moléculas de defesa antioxidantes se faz essencial (Gupta et al., 2007; 

Barbosa et al., 2010). O desequilíbrio desse sistema, causado por aumento na 

produção de radicais livres ou diminuição da capacidade antioxidante é denominado 

EO (Barreiros & David, 2006). O EO leva à oxidação prejudicial de biomoléculas com 

perda de suas funções biológicas gerando dano oxidativo a diferentes células e 

tecidos. Dessa forma, quando se estabelece de forma crônica, o EO pode implicar 

no aparecimento de diversas doenças, incluindo complicações na gestação (Burton 

& Jauniaux, 2011; Agarwal et al., 2012). 

O estabelecimento e a gravidade do EO podem ser avaliados através da 

dosagem dos produtos da interação das espécies reativas de oxigênio (EROs) e de 

nitrogênio (ERNs) com diferentes biomoléculas, que atuam como biomarcadores 

desse desequilíbrio (Barbosa et al., 2010). Além disso, a expressão e atividade de 

moléculas redox-sensíveis, tais como os componentes da defesa antioxidante 

podem ser utilizados como biomarcadores indiretos do EO (Palmieri B & Sblendorio, 

2007; Nafar et al., 2011). 

O sistema antioxidante é composto por numerosas moléculas que visam a 

inibição ou redução dos danos causados pela ação deletéria dos radicais livres e 

espécies reativas não radicalares. Os antioxidantes atuam através de três 

mecanismos de defesa distintos: impedindo a formação de espécies reativas, 

interceptando essas moléculas antes de gerarem dano, ou ainda pelo reparo dos 

danos oxidativos provocados às diferentes biomoléculas (Bianchi & Antunes, 1999; 

Barbosa et al., 2010). Esse sistema é geralmente dividido em sistema antioxidante 
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enzimático e não enzimático, sendo o último composto por antioxidantes de origem 

endógena ou exógena (dietética) (Barbosa et al., 2010). Quanto ao sistema 

enzimático, este é composto por quatro enzimas, a catalase, a glutationa 

peroxidase, glutationa redutase e a superóxido dismutase, que agem neutralizando o 

excesso de EROs prevenindo danos às estruturas celulares (Barreiros & David, 

2006; Agarwal et al., 2012).  

O sistema de defesa antioxidante não enzimático, por sua vez, inclui 

moléculas de origem endógena como a ferritina, transferrina, ceruloplasmina, 

ubiquinona e ácido úrico, no entanto, destacam-se os antioxidantes dietéticos. As 

vitaminas A, C e E, carotenoides, flavonoides e minerais como o magnésio, selênio, 

zinco e cobre são micronutrientes fundamentais na defesa antioxidante, atuando de 

forma sinérgica no combate aos radicais livres. No entanto, o ácido ascórbico 

(vitamina C) e o α-tocoferol (vitamina E) destacam-se como os mais importantes 

micronutrientes no combate ao EO (Bianchi & Antunes, 1999; Barreiros & David, 

2006; Burton & Jauniaux, 2011). 

Na gestação há aumento fisiológico na produção de EROs, fundamental no 

desenvolvimento do feto e da placenta. Esse aumento é acompanhado por 

consequente aumento na mobilização das defesas antioxidantes, mantendo o 

balanço oxidativo nessa interface materno-fetal (Burton & Jauniaux, 2011; Agarwal 

et al., 2012). No entanto, muitos estudos vêm demonstrando que os marcadores de 

EO estão ainda mais aumentados e os níveis de antioxidantes endógenos tendem a 

estar reduzidos em gestantes com comorbidades, interferindo nos mecanismos 

anômalos relacionados a desfechos adversos da gestação (Hubel, 1999; Chappell et 

al., 2002; Harma & Harma, 2006; Gupta et al., 2007; Burton & Jauniaux, 2011). A 

perda da defesa antioxidante, devido a seu gasto no combate das espécies reativas 

geradas em excesso, já foi observada em pacientes com aborto recorrente e pré-

eclâmpsia (Gupta et al., 2007). 

Uma hipótese sobre a patogênese da MH, bem como da pré-eclâmpsia, relata 

o envolvimento de danos induzidos pelo EO, visto que apresentam padrão 

inflamatório semelhante, caracterizado pelos níveis circulantes elevados de citocinas 

como fator de necrose tumoral α (TNFα) e interleucina 6 (IL6) (Gupta et al., 2007). 

Acredita-se também que os defeitos da placenta na MH possam decorrer do EO, já 

tendo sido evidenciada a diminuição da resposta antioxidante e aumento de 

marcadores de EO nessas pacientes (Harma et al., 2003; Harma et al., 2004; 
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Kolusari et al., 2009). Já os danos provocados ao DNA foram associados com a 

capacidade antioxidante total diminuída em pacientes com MHC quando 

comparadas à de gestantes saudáveis (Harma et al., 2005; Harma & Harma, 2006). 

Embora o perfil oxidativo seja considerado importante na etiologia da MH, poucas 

informações acerca dos marcadores do EO estão disponíveis na literatura 

relacionados com a doença. 

2.4 GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE E MOLA HIDATIFORME 

A gama-glutamil transferase (GGT) é uma enzima responsável por catalisar a 

transferência do grupo gama-glutamil de peptídeos e outros compostos para outros 

peptídeos, aminoácidos ou água (Goldberg, 1980; Alcântara, 2007). Essa enzima 

está presente interna e externamente na membrana plasmática da maioria das 

células humanas, sendo encontrada em maiores quantidades em células secretoras, 

especialmente nos rins e no fígado (Lee et al., 2004; Mistry & Stockley, 2010; Ali et 

al., 2016; Cho et al., 2018). Apesar de ser mais abundante no tecido renal a enzima 

circulante no sangue é, principalmente, de origem hepática (Alcântara, 2007). Dessa 

forma, a GGT é tradicionalmente utilizada como marcador sensível de doenças 

hepatobiliares e do consumo crônico de etanol. No entanto, recentemente, a 

elevação das concentrações séricas dessa enzima, dentro do intervalo de referência 

para função hepática, já foi relacionada a diversos outros órgãos e seus 

acometimentos (Mistry & Stockley, 2010; Koenig & Seneff, 2015; Sreeram et al., 

2015). Além disso, a GGT já foi descrita como um sensível marcador de inflamação 

e EO sistêmico independente de doença hepática e consumo de etanol (Spoto et al., 

2017; Cho et al., 2018). 

Reconhecida como sua principal função, a GGT possui papel primordial no 

metabolismo e homeostase da glutationa reduzida (GSH), o principal tiol e mais 

importante antioxidante não proteico intracelular (Whitfield, 2001; Koenig & Seneff, 

2015; Ali et al., 2016; Cho et al., 2018). Essa função se dá visto que a GGT é capaz 

de interagir com a GSH extracelular clivando-a em aminoácidos precursores que são 

assimilados e utilizados na síntese intracelular da GSH (Whitfield , 2001; Lee et al., 

2004). Dessa forma, a GSH encontra-se em constante estado de reciclagem 

sofrendo a ação da GGT, que transfere resíduos de glutamato para outros 

aminoácidos, como cisteína, metionina e glutamina (Zhang et al., 2005; Halliwell e 

Gutteridge, 2007). Nesse contexto, a GGT é considerada a principal e primeira 
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enzima no ciclo conhecido como “ciclo do gama-glutamil” (Zhang et al., 2005; 

Yamada et al., 2006; Lee & Jacobs, 2009) (Figura 2). 

Figura 2: Ciclo do gama-glutamil. Na presença de aminoácidos (aa), a glutationa 

é metabolizada pela gama-glutamil transferase (GGT) formando γ-glutamil-

aminoácido e cisteinil-glicina. A cisteinil-glicina, por sua vez, é metabolizada pela 

dipeptidase (DP) gerando glicina e cisteína, aminoácidos que são transportados 

para o interior das células, bem como o γ-glutamil-aminoácido. No meio 

intracelular este é metabolizado a 5-oxoprolina e aminoácidos. A 5-oxoprolina, 

por sua vez, é metabolizada em glutamato que se liga com cisteína formando γ-

glutamil-cisteína, reação catalisada pela glutamilcisteína sintetase (GCS). A 

glutationa é então regenerada a partir da γ-glutamil-cisteína e glicina pela ação 

da glutationa sintetase (GTS). 

 

Fonte: Adaptado de Traverso, 2013. 

 

Devido à sua intensa atividade redutora, a GSH possui papel central na 

defesa celular contra o EO, além de ser importante na reciclagem de vitaminas 

antioxidantes, como o tocoferol e o ascorbato (Huber & Almeida, 2008). Portanto, em 

resposta celular antioxidante ao EO, ocorre a diminuição dos depletores de GSH e 

aumento de suas concentrações intracelulares (Zhang et al., 2005; Lee & Jacobs, 

2009). Visto que a GGT é a principal responsável pela modulação da GSH, sua 

expressão aumenta como resposta adaptativa à exposição ao EO, uma vez que 

essa enzima é responsável pelo transporte da GSH para o interior da célula, 

favorecendo sua ação antioxidante (Bo et al., 2005; Spoto et al., 2017). No entanto, 

paradoxalmente, estudos mostram que a GGT está também diretamente envolvida 

com a geração de EROs sob condições fisiológicas, principalmente em presença de 
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ferro ou outros metais de transição, sendo capaz de induzir ao EO (Lee et al., 2004; 

Koenig & Seneff, 2015). Dessa forma, os níveis séricos de GGT podem refletir não 

apenas a resposta ao EO, como também a geração e acúmulo desse estresse, 

sendo considerado, então, um importante marcador sensível e precoce do EO 

sistêmico (Lee et al., 2004; Nakagawa, 2012; Torino et al., 2016). 

Além de seu papel na modulação do mecanismo de defesa antioxidante, que 

já está bem estabelecido na literatura, muitos estudos têm sugerido a utilização da 

GGT como marcador de risco e preditor de doenças que apresentam patogênese 

relacionada a EO e inflamação decorrente desse estresse (Whitfield, 2001; Koenig & 

Seneff, 2015), semelhante à patogênese sugerida para a ocorrência de MH. Sendo 

assim, a GGT já foi fortemente associada à doença coronariana, periodontite, 

síndrome metabólica, diabetes, doença renal crônica e diversos tipos de câncer 

(Hanigan 2014; Sreeram et al., 2015; Bozkus et al., 2016; Gawlik et al., 2016, Cho et 

al., 2018). Além disso, apesar de não terem sido encontrados estudos avaliando 

GGT como marcadora de EO na MH, já foi sugerida sua dosagem de rotina durante 

a gestação como preditor de seus possíveis desfechos adversos (Koenig & Seneff, 

2015).  

A GGT representa um dos mais sensíveis marcadores precoces do EO 

sistêmico, além de ser de fácil dosagem, baixo custo, com resultados rápidos e de 

uso rotineiro, facilitando seu acompanhamento. Dessa forma, a dosagem da GGT 

como marcadora de EO apresenta enorme vantagem em relação aos marcadores 

tradicionais dessa condição, uma vez que estes normalmente possuem alto custo e 

não são utilizados em dosagens de rotina, dificultando, ou até mesmo 

impossibilitando sua utilização como preditores ou no acompanhamento de doenças 

(Nakagawa, 2012; Cho et al., 2018).  

A favor da utilização da GGT como biomarcador do EO, inúmeros estudos já 

apontaram associação dessa enzima com outros marcadores desse desequilíbrio. 

Nesse contexto, já foi observada relação entre a elevação das concentrações de 

GGT e maiores níveis de F2-isoprostrano (Bo et al., 2005; Yamada et al., 2006; 

Sreeram et al., 2015). Em estudo mais recente, foi observada relação inversamente 

proporcional entre as concentrações séricas de GGT e o escore de balanço 

oxidativo. Esse escore é atribuído à somatória de fatores pró e antioxidantes 

relacionados ao estilo de vida, como consumo de vitaminas, ingestão de etanol, 
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fumo etc, no qual valores mais baixos de escore representam maior estado pró-

oxidante (Cho et al., 2018). 

 Além disso, Lim e colaboradores (2004) observaram que as concentrações 

séricas de GGT apresentaram forte e inversa relação com as concentrações séricas 

de vitamina C e carotenoides. Em concordância, em estudo longitudinal com 

acompanhamento de 10 anos, Lee e colaboradores (2004) também observaram 

forte relação inversa entre concentrações séricas de GGT e de vitaminas 

antioxidantes, dessa vez incluindo os tocoferóis. Mas, além disso, observaram que 

as concentrações de vitaminas antioxidantes são preditoras dos níveis séricos 

futuros de GGT, estando inversamente relacionados.  

 

2.5 VITAMINAS E, C e MOLA HIDATIFORME 

A vitamina E é a principal vitamina lipossolúvel, podendo ser encontrada 

naturalmente na forma de oito isômeros ópticos distintos, 4 tocoferóis (α-, β-, γ- e δ-

tocoferol) e 4 tocotrienóis (α-, β-, γ- e δ-tocotrienol) (Jiang et al., 2001; Catania et al., 

2009). Essa vitamina, que foi descrita inicialmente como fator dietético essencial 

para evitar reabsorção fetal em ratos, posteriormente foi identificada como 

importante agente antioxidante (Galli et al., 2017). Apesar de todas as formas de 

vitamina E possuírem potente atividade antioxidante, o α-tocoferol é o mais 

abundante e biologicamente ativo no organismo (Bianchi & Antunes, 1999; Jiang, 

2014).  

Sintetizada por plantas, a vitamina E pode ser obtida pela dieta, 

principalmente pelo consumo de óleos vegetais, amêndoas, amendoim, pistache, 

sementes de girassol, além de ser encontrada em menores quantidades em 

algumas frutas e vegetais (Jiang et al., 2001; Galli et al., 2017). A ingestão diária 

recomendada (RDA) para vitamina E é de 15 mg/dia para homens, mulheres e 

gestantes (Rumbold & Crowther; 2005). A deficiência dessa vitamina é rara em 

adultos, mas pode levar a distúrbios neurológicos como ataxia, neuropatia periférica, 

miopatia e retinopatia, além da anemia hemolítica (Péter et al., 2016). No entanto, 

apesar da suficiência de vitamina E ser caracterizada por concentração sérica 

superior a 12 µmol/L (concentração necessária para prevenir hemólise induzida pela 

peroxidação lipídica), inúmeros estudos já associaram benefícios adicionais a 

concentrações superiores a 30 µmol/L, como a prevenção de doenças 
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cardiovasculares e de diversos tipos de câncer (Gey, 1993; Wright et al., 2006; 

Weinstein et al., 2007; Goyal et al., 2013).   

Devido sua natureza lipofílica, os tocoferóis estão localizados principalmente 

em compartimentos lipídicos como nas membranas celulares, exercendo papel 

essencial na preservação da integridade dessas estruturas (Rumbold & Crowther; 

2005). Esse papel decorre da importante atividade antioxidante da vitamina E, que 

atua inibindo a peroxidação lipídica por ser capaz de interromper as reações 

radicalares em cadeia nas membranas plasmáticas (Jiang, 2014; Péter et al., 2016). 

Nesse processo, o tocoferol atua através da doação de um átomo de hidrogênio 

para radicais peroxila, que são convertidos a hidroperóxidos lipídicos, espécies 

eletricamente mais estáveis e, consequentemente, menos reativas (Catania et al, 

2009). No entanto, ao atuar na redução desses radicais, o tocoferol é oxidado a 

tocoferil, que apesar de se tratar de um radical pouco reativo, deve ser regenerado 

para manutenção de sua atividade antioxidante. Participam da regeneração do 

tocoferol a GSH, coenzima Q10 e, principalmente, a vitamina C, ou ascorbato, que 

atua doando um átomo de hidrogênio ao radical tocoferil, reduzindo-o a tocoferol. 

Nesse processo, o ascorbato é convertido a semidesidroascorbato (SDA) (Barreiros 

et al, 2006) (Figura 3). 

 

Figura 3: Reação do α-tocoferol com os radicais peroxila, que são 
convertidos a hidroperóxidos lipídicos (LOOH), enquanto este é 
convertido a tocoferil. No sentido inverso, observa-se a reciclagem do 
α-tocoferol pela ação do ascorbato, que é então convertido a 

semidesidroascorbato (SDA). 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de: Guaratini et al, 2007. 
 

A vitamina C, ou ascorbato, é um micronutriente hidrossolúvel essencial para 

inúmeras funções biológicas (Traber & Stevens, 2011). No entanto, devido ao 

acúmulo de mutações da enzima gulonolactona oxidase, humanos e alguns primatas 

Ascorbato 
SDA 

Radicais 

peroxila LOOH 

α-tocoferol tocoferil 
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são incapazes de sintetiza-la a partir da glicose e, dessa forma, devem obtê-la 

através da dieta (Halliwell, 2001; Manela-Azulay et al., 2003; De Tullio et al., 2012). 

Diversos alimentos constituem fontes ricas de vitamina C, destacando-se as frutas 

cítricas, acerola, goiaba, morango, manga, mamão, tomate, couve-flor, brócolis e 

pimentão, além de estar presente em alguma quantidade em todas as frutas e 

verduras (Rumbold et al., 2015). De acordo com o Institute of Medicine a RDA de 

vitamina C para adultos varia entre 45 e 75 mg por dia. Durante a gestação essa 

recomendação é adequada às necessidades de desenvolvimento fetal, visto que a 

vitamina C é ativamente transportada através da placenta, ocorrendo aumento da 

RDA, que varia entre 80 e 85 mg por dia durante esse período (Rumbold et al., 

2015; Accioly et al., 2009).  

O ascorbato participa de inúmeras reações no organismo, possuindo papel 

essencial na síntese do colágeno, carnitina, tirosina, neurotransmissores, entre 

outras proteínas e hormônios, além de sua importante ação antioxidante (Accioly et 

al., 2009). Um de seus papeis melhor elucidado é observado na composição da 

matriz extracelular, onde o ascorbato atua como cofator de duas enzimas 

responsáveis pela hidroxilação da prolina e lisina, essenciais na estrutura e função 

do colágeno (Manela-Azulay et al, 2003). Dessa forma, a deficiência dessa vitamina 

está relacionada ao desenvolvimento do escorbuto, desordem mais comumente 

associada ao consumo insuficiente de vitamina C. Seus principais sintomas são 

problemas visuais, distúrbios neurológicos, hemorragias, fragilidades ósseas, entre 

outras manifestações decorrentes da alteração da produção do colágeno nos tecidos 

(Hans & Edward, 2010; De Tullio et al., 2012).  

Além disso, a vitamina C apresenta importante papel no combate ao EO, 

sendo considerada o antioxidante nutricional hidrossolúvel mais potente e abundante 

(Barreiros et al., 2006). Por se tratar quimicamente de um agente redutor, o 

ascorbato atua na neutralização de radicais presentes em meio hidrofílico através da 

doação de H+, podendo ser oxidado a SDA pela maioria das EROs e ERNs, 

exercendo seu efeito protetor (Halliwell, 1999; Hans & Edward, 2010). O SDA, 

também conhecido como ascorbil ou radical ascorbila, é um radical pouco reativo 

que pode ser regenerado ou novamente oxidado formando o ácido dehidroascórbico 

(DHA), que por sua vez, pode ser hidrolisado irreversivelmente ou reduzido 

novamente a ascorbato, voltando a exercer seu papel antioxidante (Figura 4) 

(Halliwell, 1999; Cerqueira et al., 2007).  
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Figura 4: Oxidação do ascorbato a semidesidroascorbato (SDA) e 

ácido dehidroascorbico (DHA)  

 
Fonte: Adaptado de Cerqueira et al., 2007. 

 

A regeneração do ascorbato a partir do SDA pode ocorrer por duas vias 

distintas: através da reação com redutases dependentes de nicotinamida adenina 

dinucleotideo reduzida (NADH) ou por reação espontânea de dismutação entre duas 

moléculas de SDA, formando uma molécula de ascorbato e uma de DHA. Já o DHA 

pode ser reciclado a ascorbato através da reação de redução com enzimas 

dependentes de GSH (Figura 5) (Halliwell, 1999; Halliwell & Gutteridge, 2007; 

Cerqueira et al., 2007). 

Figura 5: Esquema representativo da oxidação, regeneração e decomposição do 

ascorbato. Após ser oxidado por espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (EROs 

e ERNs), a reciclagem desse antioxidante ocorre através de reação de dismutação 

ou da reação de seus produtos oxidados com enzimas redutoras dependentes de 

glutationa reduzida (GSH) ou nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida (NADH)  

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Halliwell, 1999. 
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O ascorbato atua ainda de forma indireta no combate ao EO, através da 

regeneração da vitamina E, outro importante componente da defesa antioxidante 

não enzimática, como descrito anteriormente e ilustrado na figura 2 (Barreiros et al., 

2006; Barbosa et al., 2010; Rumbold et al., 2015). No entanto, na presença de 

metais de transição, como o ferro, o ascorbato pode exercer atividade oxidante 

tornando-se capaz de produzir espécies reativas radicalares e não-radicalares 

(Barbosa et al., 2010) (Figura 6). Porém, como o ferro encontra-se normalmente 

ligado a proteínas de transporte ou armazenamento, fisiologicamente as 

propriedades antioxidantes da vitamina C prevalecem em relação a sua capacidade 

pró-oxidante (Halliwell, 1999; Barreiros et al., 2006). 

Figura 6: Atuação do ascorbato como pró-oxidante na 
presença de ferro. O ascorbato é oxidado a semidesidro- 
ascorbato (SDA) pelo ácido etilenodiaminotetracético(EDTA)-
férrico que passa ao estado ferroso. Esse, por sua vez, ao 
reagir com o peróxido de hidrogênio forma espécies reativas de 
oxigênio, reação conhecida como reação de Fenton 
 

 
 
 

 

Inúmeros estudos já evidenciaram a capacidade da vitamina C de reduzir os 

níveis de biomarcadores do EO. A suplementação com essa vitamina por dois 

meses reduziu em 22% o F2-isoprostano (biomarcador de peroxidação lipídica) em 

indivíduos que apresentaram elevada concentração desse marcador no plasma. Foi 

proposto que nestes casos, a suplementação com vitamina C seria benéfica para 

reduzir o EO (Block et al., 2008). Kuiper e colaboradores (2011), por sua vez, 

encontraram uma diminuição dos metabólitos urinários da peroxidação lipídica em 

cerca de 20 a 30% em humanos, após suplementação com 500 mg de vitamina C 

duas vezes ao dia por 17 dias. Adicionalmente, em estudo nacional, verificou-se 

melhora significativa na capacidade antioxidante do soro de homens e mulheres 

após serem submetidos a uma dieta com consumo regular de suco de laranja, fonte 

rica em vitamina C, durante oito semanas, corroborando com o importante papel 

antioxidante dessa vitamina (Nasser et al., 2011). 

Fe3+−EDTA + ascorbato →  Fe2+−EDTA + SDA 

Fe2+−EDTA + H2O2  →  Fe3+−EDTA + OH•+ OH- 

Fonte: Adaptado de Halliwell e Gutteridge, 2007. 
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A favor do papel antioxidante sinérgico entre a vitamina C e E, sugere-se que 

o ascorbato potencialize o efeito antioxidante do tocoferol através da redução dos 

radicais tocoferil (Chan, 1993). Confirmando tal proposição, estudos com ratos e 

porcos da guiné encontraram uma elevação das concentrações plasmáticas de 

tocoferol relacionado ao consumo elevado de vitamina C (Igarashi et al., 1991; Paidi 

et al., 2014). No entanto, em estudo realizado em seres humanos para avaliar o 

efeito antioxidante sinérgico entre estas duas vitaminas na redução da peroxidação 

lipídica, a suplementação com ambas não mostrou benefícios em relação à 

suplementação com cada uma delas isoladamente (Huang et al, 2002). 

Em gestantes saudáveis, já foi observada a diminuição das concentrações 

séricas de vitamina C, devido ao maior consumo das defesas antioxidantes para 

controle do EO, que se encontra aumentado nesse período (Hassan & Onu, 2006). 

Já em estudos que avaliaram gestantes com pré-eclâmpsia, foram encontradas 

concentrações séricas de vitaminas C e E ainda mais baixas quando comparadas 

com gestantes normotensas e saudáveis (Mikhail et al., 1994; Ikpen et al., 2012). No 

entanto, embora a associação do EO com a etiologia da pré-eclâmpsia ser 

semelhante àquela proposta na etiologia da MH, os estudos que contemplam a 

avaliação das vitaminas antioxidantes, por dosagens séricas ou avaliação da 

ingestão alimentar, são escassos nesta enfermidade gestacional (Harma et al., 

2004). No único estudo encontrado em literatura relacionando a vitamina E com a 

MH, Kolusari e colaboradores (2009) encontraram concentrações séricas de 

vitamina E significativamente menores em gestantes com MHC quando comparadas 

a gestantes saudáveis e não gestantes. Entretanto, a história dietética das 

participantes não foi avaliada. Quanto à vitamina C, não foram encontrados estudos 

que avaliassem essa vitamina em gestantes com MH. 

 Visto que a gestação é um período caracterizado pelo aumento do EO, maior 

aporte de vitaminas antioxidantes já foi descrito ser importante na prevenção de 

eventos adversos da gestação. A suplementação de vitamina C foi associada a 

menor frequência de hospitalização, prevenção de partos prematuros e ruptura 

prematura de membranas e, ainda, à prevenção da pré-eclâmpsia, indicando efeitos 

benéficos da suplementação dessa vitamina nesse período (Hans & Edward, 2010; 

Roberts et al., 2010; Ghomian et al., 2013). A suplementação com vitamina E, por 

sua vez, somada ao ômega 3, apresentou efeitos benéficos na diminuição do EO em 

gestantes acometidas por diabetes gestacional, verificado pela diminuição de 
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malondialdeído (MDA) e aumento da capacidade antioxidante total (TAC) (Jamilian 

et al., 2017). No entanto, apesar de alguns estudos apontarem benefícios dessa 

suplementação, outros autores não encontraram tais efeitos positivos do uso das 

vitaminas C e E na gestação saudável e na pré-eclâmpsia (Poston et al., 2006; 

Rumbold et al., 2006). Dessa forma, essa prática ainda não é apoiada devido à falta 

de evidências e estudos clínicos que demostrem a segurança e real aplicabilidade 

da suplementação das vitaminas C e E na gestação (Rumbold & Crowther; 2005; 

Rumbold et al., 2015). Apesar da contraindicação, alguns autores já sugeriram a 

suplementação dessas vitaminas na prevenção e tratamento da MH (Harma et al., 

2003; Kolusari et al., 2009). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o perfil antioxidante não enzimático (vitaminas C e E, e GGT) em 

mulheres com MHC. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Comparar as concentrações séricas das vitaminas C, E e GGT das gestantes 

com MHC com os grupos controle (aborto, gestante e não gestante).  

b) Comparar as dosagens séricas com os valores de vitamina C e E estimados 

pelo questionário de frequência alimentar semi-quantitativo (QFSASQ). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

Trata-se de um estudo observacional de corte transversal com grupos de 

comparação.  

4.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo foi realizado em dois CRs em DTG do Estado do Rio de Janeiro: 

no Ambulatório de Doenças Trofoblásticas do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e no Ambulatório de Doenças 

Trofoblásticas da Maternidade Escola (ME) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (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). 

4.3 DIAGNÓSTICO DE MH E CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA  

Para entendimento do desenho de estudo, segue fundamentação resumida 

da conduta no diagnóstico e tratamento da MH pela equipe médica dos CRs. A 

suspeita de DTG é fundamentada com base nas avaliações clínicas, laboratoriais 

(dosagem do hCG) e por imagem (ultrassonografia pélvica com Doppler e 

radiografia de tórax) realizadas quando as pacientes ingressam no HUAP e ME (em 

torno da 10ª e 12ª semana gestacional). O diagnóstico é confirmado pelo exame 

histopatológico do material retirado no esvaziamento uterino, onde as formas 

clínicas da MH (completa ou parcial), podem ser delimitadas. 

O tratamento da paciente com MH é feito em duas fases: o esvaziamento 

uterino, realizado preferencialmente por vácuo-aspiração uterina e o seguimento 

pós-molar, com dosagem seriada do hCG sérico a cada 1-2 semanas até os títulos 

se normalizarem, seguindo-se com intervalos mensais por 6 meses (Sebire et al., 

2007; Delmanto et al., 2007). As dosagens do hCG quantitativo são realizadas pelo 

método imunoensaio enzimático de micropartículas (MEIA), do laboratório Abbott 

(Abbott Laboratories, Abbott Park, IL). 
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4.4 AMOSTRAGEM 

Trata-se de uma amostra de conveniência em que 140 participantes foram 

alocadas em quatro grupos: gestantes com MHC (grupo mola); gestantes com 

abortamento não-molar, mas que passaram pelo mesmo procedimento de 

esvaziamento uterino (grupo aborto); gestantes sem comorbidades (grupo gestante) 

e mulheres não gestantes saudáveis (grupo não gestante), como pode ser visto na 

figura 7. 

 

Figura 7: Distribuição da amostragem 

 
As pacientes atendidas (grupos Mola e Aborto) nos dois CRs participantes 

foram convidadas a participar do estudo à medida que chegaram para a 1ª consulta 

de atendimento médico para o tratamento de MH 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, além de dieta que normalizasse a ingestão nas 24 horas 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 

POPULAÇÃO AMOSTRAL

n=140

GRUPO MOLA

n=43

GRUPO ABORTO

n=33

GRUPO GESTANTE

n=32

GRUPO NÃO 
GESTANTE
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pacientes 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 os grupos gestante e não gestante foram 

recrutadas através de convite aberto, controlando a idade materna para que se 

assemelhasse ao máximo com as participantes do grupo mola, preservando os 

extremos de idade. Além disso, para o grupo gestante, foram recrutadas apenas 

participantes com idade gestacional de até 20 semanas, de forma a se assemelhar a 

idade gestacional dos grupos mola e aborto.  

O grupo de gestante foi recrutado, em sua maioria, na comunidade. Já o 

grupo não gestante foi composto principalmente por estudantes e profissionais da 

UFF, devido às dificuldades no recrutamento desse grupo, em especial de não 

gestantes adolescentes. 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados para cada grupo 

estudado:  

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 aborto: incluídas pacientes submetidas ao esvaziamento uterino com 

exame histopatológico compatível com aborto não-molar. 

c) 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. 

d) Grupo não gestante: incluídas mulheres saudáveis não gestantes com 

confirmação pelo teste de hCG quantitativo, excluídas aquelas com comorbidades 

clínicas.  

4.6 COLETA DE DADOS  

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

médico pós esvaziamento uterino para os grupos mola e aborto. Para os grupos 

gestante e não gestante as coletas foram agendadas com as participantes. 
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4.6.1 Parâmetros bioquímicos plasmáticos 

Após esvaziamento uterino, as participantes dos grupos mola e aborto 

receberam as orientações gerais e dietéticas (apêndice 2) a serem seguidas para a 

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

mesmas orientações foram dadas às participantes dos grupos gestante e não 

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 para as dosagens de vitamina C, vitamina E, GGT, Aspartato 

Aminotransferase (AST), Alanina Aminotransferase (ALT), bilirrubina total e frações 

dosadas com o intuito de caracterizar o perfil hepatobiliar da população de estudo, 

excluindo a possibilidade de interferência desse na análise da GGT como marcador 

de EO. 

Para a coleta de sangue foram utilizados tubos de coleta à vácuo sem 

anticoagulante com gel separador para as dosagens de vitamina E, GGT, AST e 

ALT. Sequencialmente ocorreu o processamento das amostras. Os tubos foram 

centrifugados em centrífuga da marca Daiki (modelo DT4500) a 1.540xg por 15 min 

e as amostras transferidas para tubos de transporte, quando necessário (vitamina 

E), e transportados resfriados conforme orientação do laboratório de análises 

responsável pelas dosagens. Já para as dosagens de vitamina C, foram utilizados 

tubos à vácuo heparinizados livre de metais, centrifugado a 780xg por 2 min, 

imediatamente, após a coleta. O plasma foi transferido para tubo de transporte e 

congelado em gelo seco. Estes foram transportados congelados conforme 

orientação do laboratório de análises responsável pelas dosagens (Figura 8).  

As dosagens das vitaminas foram realizadas de forma automatizada por 

serviço terceirizado (Laboratório Morales Ltda), localizado na cidade de Niterói, 

através do método de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Os valores de 

referência (VR) e intervalo de referência (IR) adotados para essas dosagens foram: 

concentração sérica superior a 12 µmol/L para vitamina E; e concentrações entre 0,5 

e 1,5 mg/L para vitamina C. Quanto as dosagens de GGT, AST, ALT, bilirrubina total 

e frações foram realizadas de forma automatizada pelo Setor de Patologia Clínica do 

HUAP e da ME através da análise quantitativa pelo kit Dimension® clinical chemistry 

system da Siemens. Os IRs utilizados para esses parâmetros foram: concentrações 

entre 8,0 e 34,0 U/L para GGT; concentrações entre 15,0 e 37,0 U/L para AST; 

concentrações entre 14,0 e 59,0 U/L para ALT; concentrações de até 1,1 mg/dL para 
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bilirrubina total; concentrações de até 0,3 mg/dL para bilirrubina direta; e 

concentrações de até 0,8 mg/dL para bilirrubina indireta. 

Figura 8: Esquema de processamento das amostras 

 

Nota: GGT= Gama-glutamil transferase; AST= Aspartato Aminotransferase; ALT = 

Alanina Aminotransferase. 

 

Apesar de níveis elevados de GGT, dentro do IR para função hepática, serem 

reconhecidamente considerados como marcador de EO, não há consenso quanto ao 

valor de corte para determinar a ausência ou presença desse estresse. No entanto, 

valores de corte representados pela mediana ou quarto quartil da população 

estudada já foram descritos e utilizados por outros pesquisadores para a avaliação 

do EO (Yamada et al., 2006; Ali et al., 2016). Sendo assim, para avaliar a GGT como 

marcadora de EO os dados da nossa população foram divididos em quartis a partir 

da mediana da população estudada e os dois critérios (mediana e quarto quartil) 

foram utilizados para analisar a presença ou ausência de EO em cada grupo. 

4.6.2 Avaliação do estado nutricional 

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

nutricional e antropométrica com a nutricionista da equipe, Leda Ferraz. Foi aplicado 

protocolo apresentando as seguintes mensurações antropométricas: peso atual (Kg), 

estatura (m) e índice de massa corporal (IMC, Kg/m²) (Apêndice 3). 
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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. 

Para a avaliação da ingestão alimentar, foi aplicado QFASQ, presente no 

mesmo protocolo citado anteriormente (apêndice 3). O QFASQ é um instrumento 

utilizado para avaliação da ingestão dietética de grupos ou populações, sendo capaz 

de distinguir os diferentes padrões de consumo entre os indivíduos e de realizar a 

medida da ingestão alimentar média em determinado período de tempo (dieta 

habitual). O questionário apresenta ampla lista de alimentos e espaço para ser 

anotado com que frequência o indivíduo ingere cada alimento. A lista de alimentos 

foi determinada a partir dos alimentos mais consumidos pela população brasileira 

com base no estudo validado previamente por Sichieri e Everhart (1998). Não foram 

incluídos suplementos alimentares e vitamínicos para as análises de estimativa de 

ingestão das vitaminas através do QFASQ. 

A frequência de consumo alimentar foi registrada em unidades de tempo: 

ingestão “diária”, “semanal”, “mensal” e “não ingere” e as quantidades dos alimentos 

ingeridos foram estimadas em medidas caseiras. A frequência relatada origina um 

escore, de acordo com a resposta dada como segue no quadro abaixo: 

 Nunca/não ingere: escore 0 

 Uma vez por mês: 1 (uma vez)/30,5 (média do nº de dias de um mês) = 0,033 

 Duas vezes por mês: 2 (duas vezes ao mês/30,5) = 0,066 

 Três vezes por mês: 3/30,5 = 0,098 

 1 vez por semana: 1 (uma vez)/7 (nº de dias da semana) = 0,14 

 2 vezes por semana: 2/7 = 0,28 

 3 vezes por semana: 3/7 = 0,43 

 4 vezes por semana: 4/7 = 0,57 
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 5 vezes por semana: 5/7 = 0,71 

 6 vezes por semana: 6/7 = 0,86 

 7 vezes por semana: 7/7 = 1,00  

 

Em seguida, as medidas caseiras foram transformadas em gramas através do 

uso da 4ª edição da Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas 

Caseiras (Pinheiro et al., 2008). Para calcular o valor equivalente à ingestão diária 

estimada de cada alimento, a quantidade em gramas foi multiplicada pelo escore 

correspondente. Após essa etapa, os valores equivalentes resultantes foram obtidos 

usando o programa de avaliação nutricional Avanutri PC (Avanutri®, Brasil). Os 

dados resultantes dessa análise foram tabulados no programa Excel. 

Os valores de RDA utilizados para estimar a adequação de consumo das 

vitaminas avaliadas foram de: 15 mg/dia de vitamina E para todas as mulheres, 

independentemente da idade e gestação; 65 mg/dia e 75 mg/dia de vitamina C para 

não gestantes de acordo com a idade (<19 ou ≥19 anos, respectivamente); 80 

mg/dia e 85 mg/dia de vitamina C para gestantes de acordo com a idade materna 

(<19 ou ≥19 anos, respectivamente). 

4.7 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 variáveis com 

distribuição normal, foi usado a análise de variância (ANOVA), já para as variáveis 

que não apresentaram distribuição normal, estas foram comparadas através do teste 

Kruskal-Wallis (comparação entre três ou mais grupos independentes). A partir 

disso, foram feitas comparações par a par utilizando o teste t-Student ou Mann-

Whitney, ambos com correção de Bonferroni. As variáveis categóricas, por sua vez, 

foram comparadas pelo teste qui-quadrado de Pearson, ou pelo teste de Fisher 

segundo as características das frequências dos dados. Foi considerado significativo 

valor de p<0,05. Todas as análises foram realizadas utilizando o programa R, versão 

3.3.2. 
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5 RESULTADOS 

Foram incluídas no estudo o total de 140 participantes. Dessas, 76 foram 

recrutadas nos ambulatórios de DTG dos CRs acompanhados e 43 obtiveram 

diagnóstico histopatológico confirmado de MHC, representando as participantes do 

grupo mola. As 33 restantes apresentaram histopatológico compatível com aborto 

por outras causas, compondo o grupo aborto. Nos demais grupos (gestante e não 

gestante) foram incluídas 32 participantes, uma vez que as análises estatísticas 

mostraram se tratar de número suficiente, possibilitando realizar as comparações 

desejadas.  

5.1 CARACTERIZAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E LABORATORIAL DOS GRUPOS 

DE ESTUDO 

Para caracterizar a população de estudo, foram calculados valores medianos 

de idade, dados antropométricos como peso, altura e IMC e pressão arterial sistólica 

(PAS) e diastólica (PAD). Além disso, foram avaliadas as frequências entre as 

diferentes faixas etárias, dados de escolaridade e raça, avaliada pela cor de pele 

autodeclarada (Tabela 1).  

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas quando 

comparadas as medianas de idade e faixas etárias entre os grupos (p=0,068 e 

p=0,142 respectivamente). De forma semelhante, não foram observadas diferenças 

entre os grupos quando avaliados os parâmetros raça, peso, altura, IMC, PAS e 

PAD (p=0,566; 0,804; 0,371; 0,625; 0,805 e 0,553 respectivamente). 

 No entanto, quando os grupos foram comparados em relação ao grau de 

escolaridade, observou-se diferença estatisticamente significativa (p<0,001), no 

entanto essa diferença só foi observada quando comparados o grupo não gestante 

com os demais grupos (p<0,001 nos três casos). Sendo assim, não foi observada 

diferença significativa entre os grupos mola e aborto (p=0,159), mola e gestante 

(p=0,078) e aborto e gestante (p=0,113). 
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Tabela 1: Caracterização geral e antropométrica da população estudada (n=140) 

Parâmetro 

Grupo 
Valor  
de p Mola  

(n=43) 
Aborto 
(n=33) 

Gestante 
(n=32) 

Não gestante 
(n=32) 

Idade (anos) 
25 

(19-27,26) 
29 

(23- 37) 
25 

(19,75-30,5) 
30 

(23- 38,25) 
0,068 

< 20 12 (27,9%) 6 (18,2%) 8 (25%) 2 (6,25%) 

0,142 20-40 28 (65,1%) 23 (69,7%) 23 (71,9%) 24 (75%) 

>40 3 (7%) 4 (12,1%) 1 (3,1%) 6 (18,75%) 

Escolaridade*     

0,001+ Ensino Fundamental 13 (31,2%) 9 (27,3%) 8 (25%) 1 (3,1%) 

Ensino Médio 23 (53,5%) 17(51,55%) 15 (46,9%) 6 (18,75%) 

Ensino Superior 7 (16,3%) 6 (18,15%) 9 (28,1%) 25 (78,1%) 

Raça**     

0,566 Branco 18 (41,9%) 18 (54,5%) 13 (40,6%) 20 (62,5%) 

Pardo 16 (37,2%) 10(30,3%) 13 (40,6%) 7 (21,9%) 

Negro 9 (20,9%) 5 (15,2%) 6 (18,8%) 5 (15,6%) 

Peso (Kg) 
63,7 

(57,3- 72,55) 
63,9 

(55,5-74,4) 
60,35 

(56,33- 70,6) 
60,65 

(56,27- 68,62) 
0,804 

Altura (m) 
1,63 

(1,59- 1,65) 
1,6 

(1,55- 1,64) 
1,59 

(1,58-1,64) 
1,61 

(1,56- 1,64) 
0,371 

IMC (Kg/m2) 
24,39 

(21,72- 27,04) 
25,62 

(22,94- 28,08) 
24,8 

(22,06- 27,25) 
23,02 

(21,48- 27,76) 
0,625 

PAS (mmHg) 
106,7 

(100,8-113,8) 
105,67 

(100- 113,33) 
107 

(96- 109,62) 
105,5 

(101,3-113,2) 
0,805 

PAD (mmHg) 
67,33 

(63,83- 71,83) 
68 

(64,33- 74) 
68,75 

(61,25- 74,12) 
69,83 

(64,58- 75,33) 
0,553 

Nota: Os valores estão expressos em mediana (primeiro quartil – terceiro quartil) e frequências 
(%). IMC: índice de massa corporal, PAS: pressão arterial sistólica, PAD: pressão arterial 
diastólica. *Os graus de escolaridade foram classificados por etapa de ensino completa ou 
cursando. **O parâmetro raça foi classificado utilizando como critério a cor de pele autodeclarada. 
Para comparação dos grupos foram utilizados o teste de Kruskal-Wallis para variáveis contínuas e 
teste exato de Fisher para as variáveis categóricas. + Mola vs Aborto p=0,159; Mola vs Gestante 
p=0,078; Mola vs Não gestante p<0,001; Aborto vs Gestante p=0,113; Aborto vs Não gestante 
p<0,001; Gestante vs Não gestante p<0,001 

Além disso, para afastar a possibilidade de interferência do perfil hepatobiliar 

nas análises posteriores da GGT como marcadora de EO, foi realizada a 

caracterização laboratorial desse perfil através do cálculo dos valores medianos das 

concentrações séricas de GGT, AST, ALT, bilirrubina total e frações, como 

observado na tabela 2.  
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Tabela 2: Caracterização laboratorial do perfil hepatobiliar dos grupos estudados (n=140) 

Parâmetros 

Grupo 
Valor  
de p Mola  

(n=43) 
Aborto 
 (n=33) 

Gestante  
(n=32) 

Não gestante 
(n=32) 

GGT 
(IR: 8-34 U/L) 

22 (17- 36,1) 22 (18- 28) 30,5 (19- 41,5) 25 (18- 31,25) 0,204 

AST  
(IR: 15-37 U/L) 

22 (19- 27,5)a 23 (19- 28)a 19 (16,75- 22)b 19 (16- 23)b 0,004 

ALT  
(IR: 14-59 U/L) 

21 (15,5- 29) 19 (17- 24) 21 (17- 31,5) 23 (18,75- 31,25) 0,284 

Bilirrubina total 
(VR: ≤1,1 mg/dL) 

0,7 (0,49- 
0,75)a 

0,7 (0,5- 0,8)a 0,35 (0,28- 0,48)b 0,5 (0,39- 0,61)c <0,001 

Bilirrubina indireta 
(VR: ≤0,8 mg/dL) 

0,3 (0,24- 
0,45)a 

0,3 (0,2- 0,4)* 0,27 (0,22- 0,38)b 0,38 (0,29- 0,51)c* 0,014 

Bilirrubina direta 
(VR: ≤0,3 mg/dL) 

0,3 (0,2- 0,4)a 0,3 (0,3-0,5)a 0,08 (0,06- 0,11)b 0,11(0,09- 0,14)b <0,001 

Nota: Os valores estão expressos em mediana (primeiro quartil – quarto quartil). IR: Intervalo de 
referência, VR: Valor de referência GGT: Gama glutamiltransferase AST: Aspartato 
aminotransferase, ALT: Alanina Aminotransferase. Letras diferentes(a,b,c) e * representam diferenças 
estatisticamente significativas (p<0,05). Foi utilizado teste Kruskal-Wallis para comparação dos 
grupos. 

Pela análise desses marcadores tradicionais para avaliação de função 

hepatobiliar (GGT, AST, ALT, bilirrubina e frações) pode-se observar que os quatro 

grupos apresentaram concentrações séricas medianas dentro dos intervalos de 

referência para os parâmetros utilizados, sendo possível afirmar, q ue na mediana, a 

população de estudo não apresenta disfunção hepatobiliar. Além disso, não houve 

diferença significativa dos marcadores entre os grupos, com exceção da AST e 

bilirrubinas, achado para qual não foi atribuído nenhum significado clínico, visto que 

nenhum dos grupos ultrapassou, na mediana, o limite superior de referência para 

esses parâmetros.  

A utilização de suplementos alimentares de vitamina C e E por grupo, 

investigadas durante avaliação nutricional, foram também descritas para 

caracterização da população, como observado na tabela 3. 

Tabela 3: Utilização de suplementos alimentares contendo vitaminas E e C nos grupos 
estudados (n=140) 

Suplemento 
Grupo Valor 

de p Mola  
(n=43) 

Aborto  
(n=33) 

Gestante 
(n=32) 

Não gestante 
(n=32) 

Vitamina E 2 (4,65%) 4 (12,12%) 4 (12,5%) 4 (12,5%) 0,541 

Vitamina C 4 (9,3%) 4 (12,12%) 3 (9,37%) 3 (9,37%) 0,980 

Nota: Os valores estão expressos em frequências e porcentagens. Foi utilizado teste 
exato de Fisher para comparação dos grupos. 
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Quanto a utilização de suplementos, como se pode observar, apenas um 

pequeno número de participantes de cada um dos grupos realizava suplementação 

com vitaminas antioxidantes, não havendo diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos para nenhuma das vitaminas (p>0,05). 

Através dos parâmetros analisados para caracterização da amostra, é 

possível observar que os grupos do presente estudo são comparáveis. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DOS QUARTIS DE CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE GGT NOS 

GRUPOS DE ESTUDO 

 Para avaliar a GGT como marcador de EO os dados foram divididos em 

quartis a partir da mediana da população estudada (24 U/L), apresentando intervalo 

interquartil (IIQ) de 18-33 U/L. Foram então definidos quatro grupos utilizando os 

quartis como valores de corte, delimitados da seguinte forma: Quartil 1 (Q1): ≤18 

U/L; Quartil 2 (Q2): >18 a ≤24 U/L; Quartil 3 (Q3): >24 a ≤33 U/L; Quartil 4 (Q4): >33 

U/L.  

A distribuição da população de cada grupo em porcentagem dentro dos 

quartis de GGT podem ser observadas, no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Distribuição da população de cada grupo em porcentagem dentro dos quartis 

(Q1, Q2, Q3 e Q4) de gama-glutamil transferase (GGT) (n=140) 
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Quanto ao percentual de participantes de cada grupo nos Q1, Q2, Q3 e Q4, 

respectivamente, foi de 32,56%, 20,93%, 16,28% e 30,23% para o grupo mola; 

20,30%, 27,27%, 30,30% e 12,12% para o grupo aborto; 18,75%, 21,875%, 25% e 

34,37% para o grupo gestante; e 21,125%, 21,875%, 34,37% e 15,625% para o 

grupo não gestante. 

Para determinar o melhor valor de corte para estabelecer a presença ou 

ausência de EO na nossa população, foram considerados como padrão-ouro dois 

critérios (mediana e Q4) já utilizados em outros estudos para avaliação desse 

estresse em outras doenças, como citado anteriormente, uma vez que não existem 

análises da GGT como marcadora de EO na MH. Sendo assim, foram feitas curvas 

ROC (dados não mostrados) para avaliar qual dos dois critérios corresponderia ao 

ponto de corte com maior sensibilidade e especificidade. No entanto, apesar de se 

tratarem de pontos muito distintos, no qual o critério do Q4 subestimaria 25% das 

participantes com EO, ambos os critérios apresentaram comportamentos similares 

para determinar a presença ou ausência de EO na nossa população. Dessa forma, 

optou-se por realizar as análises pelos dois critérios separadamente. 

Considerando a mediana da concentração sérica de GGT (24 U/L) como valor 

de corte para presença de EO, não foi observada diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos no EO avaliado por esse parâmetro (p=0,559). De forma 

semelhante, quando o EO entre os grupos foi avaliado usando o Q4 (>33 U/L) como 

valor de corte, também não foi observada diferença significativa entre os grupos 

(p=0,084). 

 

5.3 VITAMINA E SÉRICA E ESTIMADA POR QFA NOS GRUPOS DE ESTUDO 

Os valores de mediana e quartis das concentrações séricas e ingestão diária 

estimada de vitamina E dos grupos de estudo foram analisados e descritos na 

Tabela 4.  
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Tabela 4: Valores medianos das concentrações séricas e ingestão estimada de vitamina E nos 
grupos (n=140) 

Vitamina E 

Grupo 
Valor 
de p Mola 

(n=43) 
Aborto 
(n=33) 

Gestante 
(n=32) 

Não gestante 
(n=32) 

Concentração sérica, µmol/L  
(VR: >12 µmol/L) 

23,01 
(18,43- 27,36) 

24,12 
(21,71- 28,26) 

23,90  
(20,59- 29,78) 

23,11  
(20,45- 28,29) 

0,675 

Ingestão estimada, mg/dia  
(RDA: 15 mg/dia) 

13,60  
(9,85- 20,9) 

11,9  
(10-15,20) 

14,75  
(10,18-17,40) 

9,45  
(4,42- 14,35) 

0,052 

Nota: Os valores estão expressos em mediana (primeiro quartil – terceiro quartil). VR: valor de 
referência, RDA: ingestão diária recomendada. Foi utilizado teste Kruskal-Wallis para comparação 
dos grupos. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos para nenhum dos dois parâmetros (p=0,675 e p=0,052, respectivamente). 

Apesar de todos os grupos apresentaram, na mediana, suficiência de vitamina E, 

com concentrações séricas superiores ao VR para essa vitamina (12 µmol/L), 

nenhum dos grupos atingiu, na mediana, a RDA (15 mg/dia) dessa vitamina, 

apresentando então consumo insuficiente da mesma. 

As distribuições dos valores individuais de concentração sérica e de ingestão 

estimada de vitamina E entre os grupos podem ser observadas no gráfico 2A e 2B, 

respectivamente.  

É possível observar que todas as participantes apresentaram concentrações 

séricas de vitamina E superiores ao VR. No entanto, ao avaliar os níveis ótimos 

dessa vitamina, apenas 6 participantes do grupo mola e 7 participantes dos grupos 

aborto, gestante e não gestante atingiram a concentração sérica ótima de 30 µmol/L, 

correspondendo a 13,95% do grupo mola, 21,21% do grupo aborto e 21,87% dos 

grupos gestante e não gestante.  Já quanto à ingestão diária estimada de vitamina 

E, grande número de participantes de todos os grupos apresentou ingestão 

insuficiente dessa vitamina. Esse número foi de 24 participantes no grupo mola 

(55,81%), 24 no grupo aborto (72,72%), 17 no grupo gestante (53,12%) e 24 no 

grupo não gestante (75%). 
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Gráfico 2: Distribuição das concentrações séricas (A) e ingestão 
estimada (B) de vitamina E na população estudada (n=140) 
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Nota: Linhas pontilhadas representam respectivamente o valor de 
referência de >12 µmol/L (vermelho) e valores ótimos de vitamina E 
de >30 µmol/L (azul) (A); e a ingestão diária recomendada de 15 
mg/dia (B) 
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5.4 VITAMINA C SÉRICA E ESTIMADA POR QFASQ NOS GRUPOS DE ESTUDO 

Os valores de mediana e quartis das concentrações séricas e ingestão diária 

estimada de vitamina C dos grupos de estudo foram analisados e descritos na 

Tabela 5. Como a RDA para essa vitamina é variável de acordo com a idade e com 

necessidades aumentadas na gestação, para possibilitar comparação entre os 

grupos e avaliar a suficiência ou não do consumo dessa vitamina individualmente, a 

ingestão estimada em mg/dia foi convertida em % de adequação do consumo, 

também expressa na Tabela 5. A adequação do consumo representa o quanto a 

ingestão de determinado nutriente está adequada em relação a RDA deste, sendo a 

RDA atingida em valores de adequação maiores ou iguais a 100%. Esse valor é 

obtido pela divisão do consumo em mg/dia pela RDA multiplicando por 100, 

resultando no valor de adequação de consumo em %.  

Tabela 5: Valores medianos das concentrações séricas, ingestão estimada e adequação do consumo 
de vitamina C nos grupos (n=140) 

Vitamina C 

Grupos 
Valor 
de p Mola  

(n=43) 
Aborto  
(n=33) 

Gestante 
 (n=32) 

Não gestante 
(n=32) 

Concentração 
sérica, mg/dL  

(IR 0,5-1,5 mg/dL) 

0,26  
(0,11- 0,46) 

0,33 
(0,1- 0,51) 

0,34  
(0,21- 0,52) 

0,30 
(0,17- 0,54) 

0,624 

Ingestão estimada, 
mg/dia  

106,2 
(66,5- 232,3) 

113,9 
(65,6- 217,2) 

130,25  
(74,14- 207,85) 

96,05 
(61,6- 191,12) 

--- 

Adequação do 
consumo, % 

124,94 
(78,23- 280,3) 

142,38 
(77,18- 255,53) 

153,24  
(90,72- 246,24)  

128,07 
(82,13- 254,83) 

0,958 

Nota: Os valores estão expressos em mediana (primeiro quartil- terceiro quartil). IR: intervalo de 
referência; Foi utilizado teste Kruskal-Wallis para comparação dos grupos. 
A ingestão diária recomendada (RDA) de vitamina C considerada para o cálculo de adequação de 
consumo foi de 65 mg/dia e 75 mg/dia de vitamina C para não gestantes de acordo com a idade (<19 
ou ≥19 anos, respectivamente) e de 80mg/dia e 85 mg/dia para gestantes de acordo com a idade 
materna (<19 ou ≥19 anos, respectivamente).  

 Como se pode observar, todos os grupos apresentaram consumo mediano 

adequado em relação à RDA, apresentando, na mediana, adequação de consumo 

superior a 100%.  No entanto todos os grupos apresentaram concentrações séricas 

medianas de vitamina C compatíveis com a classificação de deficiência, com valores 

não atingindo o limite inferior de normalidade (0,5 mg/dL). Para ambos os 

parâmetros, não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos quando analisadas a adequação do consumo e concentrações séricas dessa 

vitamina (p=0,958 e p=0,624, respectivamente).  
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As distribuições dos valores individuais de concentração sérica e de ingestão 

diária estimada de vitamina C nos grupos estudados podem ser observadas no 

gráfico 3A e 3B, respectivamente.  

Gráfico 3: Distribuição das concentrações séricas (A) e % de adequação do 

consumo (B) de vitamina C nos grupos estudados (n=140) 
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Nota: Linhas pontilhadas representam respectivamente para vitamina C o 

intervalo de referência de 0,5-1,5 mg/dL (A) 100% de adequação de 

ingestão diária (B). 

Observa-se que poucas participantes apresentaram concentrações séricas 

suficientes de vitamina C, o que refletiu em valores medianos compatíveis com 
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deficiência em todos os grupos. Um número alarmante de mais de 70% das 

participantes apresentaram deficiência de vitamina C. No grupo mola, foi observada 

deficiência ainda maior dessa vitamina, correspondendo a quase 80% das 

pacientes. 

Já quanto ao consumo estimado dessa vitamina, apesar de todos os grupos 

terem apresentado medianas compatíveis com a adequação de ingestão, grande 

parte da população apresentou consumo insuficiente de vitamina C, em todos os 

grupos. O consumo insuficiente foi observado em 17 participantes do grupo mola 

(39,53%), 14 do grupo aborto (42,42%), 9 do grupo gestante (28,12%) e 11 do grupo 

não gestante (34,37%). 
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6 DISCUSSÃO 

 A MH é enfermidade gestacional decorrente de uma desordem na fertilização 

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

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

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

das imagens ultrassonográficas da placenta apresentando vesículas hidrópicas, que 

somado às dosagens de hCG e a presença ou não de sinais clínicos, elegem essas 

mulheres ao esvaziamento uterino e seguimento 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. Além disso, cerca de 10% das suspeitas de MH por ultrassonografia não 

são confirmadas pelo exame histopatológico, padrão ouro no diagnóstico dessa 

doença (Stevens et al., 2015). Contudo, nesse estudo, das 78 participantes 

recrutadas com suspeita de MH, apenas 58% apresentaram confirmação diagnóstica 

pelo exame histopatológico. Sendo assim, abortos hidrópicos, restos ovulares, entre 

outros corresponderam a 42% dos diagnósticos obtidos pela análise 

anatomopatológica, proporção muito maior que descrita por literatura. Em estudo 

nacional, Biscaro e colaboradores (2012) observaram confirmação diagnóstica em 

apenas 5 das 12 pacientes (41,7%) com imagens sugestivas de MH, apresentando 

uma proporção de falso-positivos ainda maior que a observada no nosso estudo. 

Por apresentar incidência variável ao redor do mundo, com maior ocorrência 

em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, a MH já foi associada ao fator 

socioeconômico, atribuída principalmente a carências nutricionais de macro e 

micronutrientes (Parazzini et al.,1988; Lurain, 2010). Além disso, semelhante ao 

encontrado na pré-eclâmpsia, a patogênese da MH parece estar intimamente 

relacionada ao EO (Harma & Harma, 2006; Ferraz et al., 2014). No entanto, a 

literatura carece de estudos relacionando a dieta e o perfil oxidativo com a MH. 

Dessa forma, o presente estudo objetivou avaliar marcadores do EO na MHC e a 

ingestão de vitaminas antioxidantes, relacionando esses dois fatores que parecem 

estar envolvidos na ocorrência dessa doença. 

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

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

de estudo. Pode-se observar pela análise da tabela 1, que não houve diferença nos 
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valores medianos e distribuição da população em relação aos parâmetros 

analisados entre os grupos, com exceção da escolaridade. No entanto, a diferença 

observada na escolaridade se deu apenas no grupo não gestante, uma vez que 

esse foi composto em sua maioria por universitárias, funcionárias e professoras da 

UFF, diferente dos outros três grupos, os quais foram recrutados no serviço público 

(CRs participantes- grupo mola e aborto) e na comunidade (grupo gestante), 

compostos principalmente por participantes de menor grau de escolaridade. Sendo 

assim, apesar da diferença encontrada, uma vez que apenas no grupo não gestante, 

esta não representa grande relevância para as comparações pretendidas. Dessa 

forma, pela análise da caracterização da população é possível concluir que nossos 

grupos são comparáveis.  

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

superior a 40 anos, 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 (65,1%) de nossas participantes do grupo mola, bem como dos outros 

grupos, 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). Semelhante ao nosso achado, Kolusari e 

colaboradores (2009) ao avaliarem marcadores do EO em gestantes com MHC 

comparando com gestantes saudáveis e não gestantes, encontraram idades médias 

para cada grupo de 28,88 anos, 29,17 anos e 28,83 anos, respectivamente.  

 O EO parece desempenhar importante papel na patogênese da MH e a GGT 

tem sido cada vez mais utilizada como biomarcador do desequilíbrio oxidativo 

(Harma & Harma, 2006; Cho et al., 2018). Essa enzima já foi descrita como um dos 

mais sensíveis marcadores precoces do EO sistêmico, apresentando ainda as 

vantagens de ser de dosagem fácil, rápida, de baixo custo e de uso rotineiro e, 

consequentemente, de fácil acompanhamento (Lee et al., 2004; Nakagawa, 2012; 

Cho et al., 2018). No entanto, apesar de sua forte relação com o EO, a GGT é 

tradicionalmente conhecida e utilizada como marcador sensível de doenças 

hepatobiliares e consumo crônico de etanol (Mistry & Stockley, 2010). Sendo assim, 

para evitar confundimento no uso da GGT como marcador de EO em relação a 

alterações hepatobiliares, foi feita a caracterização laboratorial do perfil hepatobiliar 

da população estudada, como observado na tabela 2, que mostrou não haver, na 
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mediana, disfunção hepatobiliar em nossa população. Portanto, pode-se inferir que, 

nessa população, a GGT pode expressar os níveis de EO sistêmico de forma 

independente da função hepática. 

 A elevação da GGT, dentro do IR estabelecido para esse parâmetro, já foi 

descrita como marcador sensível e precoce do EO sistêmico (Lee et al., 2004). Esse 

aumento já foi associado a inúmeras doenças que apresentam o EO e a inflamação 

relacionados à sua patogênese, como doenças cardiovasculares, diabetes, tireoidite 

de Hashimoto, periodontite e diversos tipos de câncer (Yamada et al., 2006; Koenig 

& Seneff, 2015; Sreeram et al., 2015; Bozkus et al., 2016; Gawlik et al., 2016). No 

entanto, ainda não foram estabelecidos valores de corte precisos para a análise da 

GGT como marcador de EO. Além disso, não existem estudos avaliando GGT como 

marcador de EO na gestação molar. 

Yamada e colaboradores (2006), ao avaliarem a utilização da GGT como 

marcador de EO e inflamação, definiram elevação de GGT como valores dentro do 

último quartil da população estudada encontrado para esse parâmetro, obtendo 

relação positiva entre presença de EO e GGT elevada. Cho e colaboradores (2018), 

por sua vez, ao realizar comparação entre o escore do balanço oxidativo e 

concentrações séricas de GGT, definem GGT elevada para valores superiores à 

mediana da população, ou seja, dentro do Q3 e Q4. No entanto, ao dividir nossa 

população em quartis dos níveis séricos de GGT, como sugerem os estudos que 

avaliam essa enzima como marcadora de EO (Yamada et al., 2006; Ali et al., 2016; 

Spoto et al., 2017; Cho et al., 2018), não foram encontradas diferenças na exposição 

ao EO (avaliado pela dosagem de GGT) entre os grupos por nenhum dos critérios 

analisados (mediana e quarto quartil).  

Diferente do esperado, em nossa população de estudo, todos os grupos 

apresentaram semelhante exposição ao EO. Tal achado, entretanto, pode ser 

explicado e corrobora com os achados de Bo e colaboradores (2005) e Ali e 

colaboradores (2016), que observaram níveis elevados de GGT associados a 

inflamação e EO subclínico em população saudável, reafirmando a utilização da 

GGT como possível preditora de risco para futuros agravos envolvendo o EO em 

sua patogênese. Dessa forma, a exposição ao EO encontrada em nosso estudo, 

mesmo nos grupos de mulheres saudáveis não grávidas, pode sugerir uma possível 

explicação para a alta incidência de MH relatada em literatura nessa região.  
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Outro fator que deve ser levado em consideração é que a divisão da GGT em 

quartis para avaliar o EO gera critérios bastante arbitrários, e, apesar de ter 

apresentado relação com inflamação, e com outros marcadores de estresse em 

diversos estudos, diferentes valores de cortes e formas de análises foram adotadas, 

não havendo uma padronização da análise e dos resultados (Yamada et al., 2006; 

Sreeram et al., 2015; Bozkus et al., 2016; Gawlik et al., 2016; Spoto et al., 2017; Cho 

et al., 2018). Dessa forma, são necessários estudos mais consistentes para 

estabelecer valores de corte de GGT reprodutíveis para avaliação do EO. Além 

disso, a análise de outros marcadores, já bem estabelecidos, juntamente com a 

GGT é necessária para avaliar sua funcionalidade como um bom marcador para 

nossa população.  

 A gestação é um período caracterizado pelo aumento fisiológico na geração 

de EROs e ERNs e, consequentemente, maior recrutamento das defesas 

antioxidantes. Dessa forma, é fundamental aporte adequado de vitaminas 

antioxidantes nesse período, garantindo a manutenção do equilíbrio oxidativo 

(Barbosa et al., 2010; Burton & Jauniaux, 2011). Além disso, como descrito 

anteriormente, o EO já foi fortemente relacionado à patogênese da MH e estudos já 

apontaram menor ingestão e concentrações séricas de macro e micronutrientes 

nessas mulheres (Harma et al., 2003; Parazzini et al.,1988; Kolusari et al., 2009). 

A vitamina E é importante antioxidante dietético, atuando na prevenção da 

peroxidação lipídica e, consequentemente, no combate ao EO (Jiang, 2014). 

Avaliando as concentrações séricas medianas de vitamina E na nossa população de 

estudo, resumidas na Tabela 4, todos os grupos apresentaram valores medianos 

superiores aos de referência para essa vitamina. Além disso, não foi observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos, discordando do resultado do 

estudo realizado por Kolusari e colaboradores (2009), único que investigou vitamina 

E sérica na MHC. Nesse estudo, os autores observaram concentrações séricas de 

vitamina E significativamente menores em gestantes com MHC quando comparadas 

com gestantes saudáveis e não gestantes. No entanto, os autores não relacionaram 

os achados com o VR para essa vitamina e a unidade utilizada para expressar as 

concentrações séricas dessa não parecem adequadas, dificultando a análise acerca 

da suficiência ou deficiência da mesma nos diferentes grupos (Kolusari et al., 2009). 

A suficiência de vitamina E é descrita por concentrações séricas superiores a 

12 µmol/L, no entanto, muitos estudos já apontaram que concentrações ótimas, 
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superiores a 30 µmol/L, oferecem benefícios na prevenção de doenças 

cardiovasculares e diversos tipos de câncer (Goyal et al., 2013; Galli et al., 2017). 

Em nosso estudo, apesar de todas as participantes terem apresentado suficiência 

sérica de vitamina E, como visto no gráfico 2A, 80,71% (113 participantes) delas não 

atingiram os níveis séricos apontados como ótimos para essa vitamina. Essa 

proporção foi ainda sutilmente maior no grupo mola, no qual apenas 6 participantes 

(13,95%) apresentaram concentrações ótimas superiores a 30 µmol/L de vitamina E. 

Tal achado é especialmente importante devido à capacidade de evolução maligna 

da MHC para NTG, um tipo de câncer.  

Em revisão sistemática que avaliou 132 artigos somando 249.637 

participantes de 46 países distintos, observou-se que mundialmente a concentração 

sérica mediana de vitamina E foi de 22,1 µmol/L, semelhante ao encontrado em 

nosso estudo (23,26 µmol/L). Nessa mesma revisão os autores observaram 

deficiência em cerca de 13% da população mundial, acometendo crianças e recém-

nascidos em quase sua totalidade. Semelhante ao nosso estudo, quase não foi 

observada deficiência de vitamina E em adolescentes e adultos. No entanto, 

também concordante com nossos resultados, mundialmente, apenas 21% da 

população apresentou concentrações séricas ótimas dessa vitamina (Péter et al., 

2016).  

Quanto à ingestão alimentar de vitamina E, Péter e colaboradores (2016) 

observaram consumo insuficiente de vitamina E em cerca de 80% da população 

mundial. Esse valor aumenta para 91% ao considerar apenas as Américas. Já no 

nosso estudo, foi observado consumo insuficiente de vitamina E pela maior parte 

das participantes de todos os grupos, como observado no gráfico 2B. Sendo assim, 

apesar de as concentrações séricas de vitamina E de todas as participantes 

corresponderem à classificação de suficiência, mais de 60% apresentaram consumo 

insuficiente dessa vitamina. Uma explicação para esse achado é o fato da vitamina 

E ser uma vitamina lipossolúvel, ou seja, passível de armazenamento, podendo os 

níveis séricos representar mobilização das reservas teciduais dessa vitamina. No 

entanto, apesar das concentrações séricas compatíveis com a suficiência, o 

consumo insuficiente de vitamina E pela maior parte das participantes de todos os 

grupos predispõem essas mulheres à futura deficiência dessa vitamina, uma vez que 

se extingam suas reservas (Galli et al., 2017).  



57 
 

Em estudo que avaliou o consumo de vitaminas e minerais antioxidantes na 

população brasileira, Tureck e colaboradores (2013) observaram ingestão média de 

vitamina E de 5,32 mg/dia, muito inferior ao encontrado no nosso estudo (14,07 

mg/dia). No entanto, a diferença metodológica pode ser uma explicação para essa 

grande discrepância, uma vez que os autores utilizaram recordatório alimentar de 24 

horas de dois dias não consecutivos para a avaliação da ingestão alimentar, 

diferente do QFAQS utilizado em nosso estudo. Utilizando a mesma metodologia de 

Tureck e colaboradores (2013), Malta e colaboradores (2008) avaliaram o consumo 

de vitaminas C e E em gestantes brasileiras, encontrando uma ingestão média de 

9,23 mg/dia de vitamina E, valor intermediário ao encontrado por nós e Tureck e 

colaboradores (2013). Além disso, no mesmo estudo os autores relataram 

prevalência de consumo insuficiente de 91,5%, semelhante ao encontrado por 

outros estudos (Péter et al., 2016) e bem superior ao observado em nosso estudo. 

É importante ressaltar que a metodologia adotada pela grande maioria dos 

estudos que estima a ingestão de vitaminas, bem como os estudos citados, consiste 

na aplicação de recordatório alimentar de 24 horas. Essa técnica apresenta como 

importante limitação ser normalmente aplicada por 1, 2 ou 3 dias, sendo relatado o 

consumo referente a esses dias, que podem não representar a dieta habitual 

(Tirapegui & Ribeiro, 2009; Bon et al., 2013). Para que o recordatório representasse 

a dieta habitual, seria necessário a realização desse em vários dias, o que para o 

nosso estudo seria inviável, visto que só temos um encontro com as participantes. O 

QFASQ, por sua vez, é capaz de refletir a dieta habitual de até 3 meses anteriores à 

realização do questionário, levando em conta também a ingestão sazonal de alguns 

alimentos, bem relacionada ao consumo de vitaminas. Apesar de também 

apresentar limitações como o viés de memória e erros de estimativa de frequência e 

porções, aos quais o recordatório de 24 horas também está sujeito em menores 

proporções, o QFASQ parece ser uma metodologia mais fidedigna em estimar o 

consumo de vitaminas na dieta habitual, além de apresentar como vantagem sua 

realização em um único dia (Lopes et al., 2003; Holanda & Azevedo, 2006). Levando 

ainda em consideração o objetivo do estudo em observar a relação entre essa 

ingestão com MHC, o QFASQ parece ainda mais apropriado, sendo capaz de 

estimar o consumo aproximado das vitaminas na maior parte da gestação, uma vez 

que a participantes foram incluídas com idade gestacional de até 20 semanas. 
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A vitamina C, por sua vez, também possui papel primordial no combate ao 

EO, neutralizando EROs e ERNs em meio hidrofílico. Além disso, essa vitamina é 

responsável pela regeneração da vitamina E, principal antioxidante dietético do meio 

lipofílico (Barbosa et al., 2010). Portanto, juntamente com a vitamina E, a vitamina C 

compreende a primeira linha de defesa e mais importante antioxidante não- 

enzimático de origem dietética (Traber & Stevens, 2011).  

Não foram encontrados estudos que avaliam concentrações séricas de 

vitamina C em gestantes com MHC. No entanto, na pré-eclâmpsia, doença 

gestacional que possui patogênese associada ao EO semelhante ao sugerido na 

MH, diversos estudos já observaram concentrações séricas de vitamina C 

diminuídas em gestantes com a doença quando comparadas com gestantes 

saudáveis (Mikhail et al., 1994; Zhang et al., 2002; Ikpen et al., 2012). Tal diminuição 

não foi observada em nosso estudo no grupo mola quando comparadas com os 

grupos controle, sendo observada a deficiência em todos os grupos igualmente. 

Em estudo que avaliou a prevalência de hipovitaminose C em parturientes do 

sudeste brasileiro, observou-se essa condição em 30,8% das participantes. Os 

autores relataram que essa prevalência provavelmente está subestimada, uma vez 

que não foram incluídas mulheres com pré-eclâmpsia, infecções agudas e crônicas 

e desordens metabólicas, as quais a literatura aponta concentrações séricas ainda 

menores dessa vitamina (Oliveira et al., 2008). Apesar da prevalência provavelmente 

subestimada, em nosso estudo a prevalência de deficiência de vitamina C foi de 

mais que o dobro da encontrada por Oliveira e colaboradores (2008).  

A alta prevalência de deficiência de vitamina C encontrada em nosso estudo é 

alarmante por se tratar de uma população formada principalmente por gestantes, 

uma vez que concentrações séricas baixas de vitamina C já foram associadas com 

risco aumentado de ruptura prematura de membranas, baixo peso ao nascer, pré-

eclâmpsia, entre outros desfechos adversos da gestação (Ikpen et al., 2012; 

Rumbold et al., 2015). Além disso, semelhante à vitamina E, níveis adequados de 

vitamina C já foram relacionados a prevenção de diversos tipos de câncer, já tendo 

sido encontrada diminuição dessa vitamina em portadores de neoplasias malignas 

(Block, 1991). Dessa forma, esse achado pode representar um agravante dos 

desfechos adversos relacionados ao grupo mola e aborto, e ainda uma grande 

exposição das mulheres saudáveis de nossa população aos riscos dos efeitos 

negativos da deficiência de vitamina C, atribuídos principalmente às gestantes. 
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Ao avaliar a ingestão alimentar de vitamina C em nosso estudo a alta 

prevalência de consumo insuficiente confere a essas mulheres maiores riscos de 

desenvolver efeitos negativos atribuídos à deficiência de vitamina C e explica a alta 

prevalência de deficiência sérica encontrada. No entanto, nota-se, que apesar de um 

grande número de participantes não atingirem a RDA para essa vitamina, 

apresentando consumo insuficiente, a prevalência de deficiência sérica de vitamina 

C foi ainda mais significativa. Essa discrepância pode ser explicada pelo fato de a 

vitamina C tratar-se de uma vitamina hidrossolúvel, não havendo armazenamento, 

sendo seus excessos eliminados na urina. Dessa forma, o consumo dessa vitamina 

deve ser diário para manutenção de concentrações séricas adequadas, o que 

normalmente não ocorre, porém, o consumo de cada dia não pode ser avaliado pelo 

QFASQ, pois ele dá uma estimativa média de consumo diário (Levine et al.,1999). 

Tureck e colaboradores (2013) estimaram através de recordatório alimentar 

de 24 horas consumo médio de vitamina C de 93 mg/dia na população brasileira, 

mais baixo do que observado em nosso estudo (159,37 mg/dia). No entanto, 

semelhante a nosso achado, apesar da média da população atingir a RDA dessa 

vitamina, os autores relataram que o consumo de frutas e hortaliças, principais 

fontes de vitamina C, pela população brasileira em geral foi muito abaixo do 

recomendado. Como observado pelos autores, menos de 10% da população atingiu 

o consumo diário recomendado de 400 g de frutas e hortaliças, sendo a média de 

ingestão de vitamina C não representativa do consumo habitual da maior parte da 

população, assim como observado em nosso estudo. 

Em estudo nacional que avaliou a ingestão de vitamina C por gestantes do 

município de Botucatu (SP), por sua vez, os autores observaram prevalência de 60% 

de consumo insuficiente, um pouco mais alto que observado no presente estudo 

(36,43%) (Malta et al., 2008). Ressalta-se novamente a diferença metodológica em 

relação ao nosso estudo, dado que semelhante aos demais já citados, Malta e 

colaboradores (2008) utilizaram recordatório alimentar de 24 horas, que falha em 

estimar a dieta habitual por um período maior de tempo. 

O EO já foi proposto como explicação para a patogênese da MH, já tendo 

sido encontrado maiores concentrações de seus marcadores e menores 

concentrações de antioxidantes em mulheres com essa doença. Além disso, a 

suplementação com vitaminas antioxidantes já foi proposta como prevenção e 

tratamento da MH (Harma et al., 2003; Harma & Harma, 2006; Kolusari et al., 2009; 
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Burton & Jauniaux, 2011). No entanto, contrastante com os achados e proposições 

em literatura, tanto para vitamina E quanto para vitamina C, não foram encontradas 

diferenças das concentrações séricas nem de ingestão alimentar dessas vitaminas 

entre os grupos, mostrando que tanto o grupo mola quanto os grupos controle 

apresentam riscos similares de desenvolver efeitos adversos relacionados à 

deficiência dessas vitaminas.  

A prevalência de deficiência sérica de vitamina C na população estudada é 

alarmante e apesar de tal deficiência não ser observada para a vitamina E, a alta 

prevalência de inadequação no consumo desta, bem como de vitamina C, também 

são um importante sinal de alerta acerca do consumo suficiente de vitaminas na 

gestação e na população em geral. Além disso, é necessário ressaltar que tais 

vitaminas atuam de forma complementar e sinérgica, sendo níveis séricos 

adequados de vitamina E, insuficientes para manutenção da defesa antioxidante não 

enzimática, uma vez que a regeneração de sua atividade antioxidante é dependente 

da vitamina C. 

Como já exposto na avaliação da GGT, outro ponto a se considerar é que os 

achados do estudo, apontando não haver relação entre os três marcadores do EO 

avaliados (GGT, vitamina E e vitamina C) com a MHC, talvez se deva ao fato de 

toda a população estudada apresentar perfil oxidativo semelhante, caracterizado 

pela defesa antioxidante deficiente devido ao baixo consumo de antioxidantes na 

dieta. Considerando que as participantes do grupo não gestante possam 

futuramente gestar, as deficiências nutricionais e o EO sistêmico, já discutido 

anteriormente, observados nessas mulheres poderiam ser uma possível explicação 

para a alta incidência de MH no Rio de Janeiro. No entanto, para avaliar essa 

hipótese seria necessário realizar o mesmo estudo em um local com baixa 

incidência dessa doença e comparar com os achados do nosso estudo. 
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7 CONCLUSÃO 

 No presente estudo, não foi observado relação entre a MHC e o perfil 

antioxidante não enzimático, avaliado pelos níveis séricos de GGT e vitaminas C e 

E, uma vez que não foram observadas diferenças destes parâmetros entre os 

grupos.  

Foi encontrada alta prevalência de deficiência sérica e de consumo 

insuficiente de vitamina C na população estudada. Para vitamina E, por sua vez, 

todas as participantes apresentaram suficiência sérica dessa vitamina, no entanto, a 

prevalência de consumo insuficiente de vitamina E foi muito elevada em todos os 

grupos.  
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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 das 

pesquisadoras pós-graduandas Catharina Albiero Bueno Ramos e Leda Maria 

Ferraz da Silva, vinculadas 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 Antonio 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 
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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. 

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 pacientes 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 

 

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) 
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APÊNDICE 3 

 

 

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. HistóriaClínica 

Peso aonascer: _______________________ 

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       

 

 

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 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 
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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 anti-inflamatório 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 

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 
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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)   

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: ________ 



87 
 

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 _______________ 
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3. Questionário de frequência alimentar 

 

Alimentos D S M NI Porção Gr. Escore Ingestão 

Diária 

Arroz         

Biscoito Doce 

(recheado/sem recheio) 

        

Biscoito Salgado         

Pão (forma/francês/caseiro)         

Pãodoce         

Macarrão         

Bolo         

Pizza         

Milhoemespiga         

Tortas         

Lasanha         

Farinha de mandioca         

Outras Massas         

Mandioca         

Batata         

Açúcar         

Adoçante         

Sorvete         
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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         

Óleo Vegetal         

Creme de Leite         

Frituras         

Miúdos         

Lanches         
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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         

Beterraba         

Alho         

Pimentão         

Banana         

Maçã         

Abacaxi         

Manga         
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Alimentos D S M NI Porção Gr. Escore Ingestão 

Diária 

Caju         

Morango         

Laranja         

Limão         

Melancia         

Abacate         

Uva         

Pêra         

Mamão         

Maracujá         

Goiaba         

Coco         

Aveia         

Granola         

Outros cereais integrais         

Temperos prontos (Sazon)         

Salsicha         

Mortadela         

Linguiça         

Presunto         

Outros embutidos         
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Alimentos D S M NI Porção Gr. Escore Ingestão 

Diária 

Enlatados          

Maionese         

Mostarda         

Catchup         

Salgadinhos 

industrializados 

        

Café         

Chá Mate         

Suco de Frutas         

Bebida Alcoólica         

Vinho         

Refrigerante/ Refrigerante 

de cola 
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4. Avaliação antropométrica 

 

Peso (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 

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: 

 

_______________ 

 

 


