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“Não trabalhe para ter sucesso, e sim para ter valor” 

 (Albert Einsten) 

RESUMO 

 

A gravidez é um momento de diversas alterações e adaptações no organismo 
materno, que ocorrem a fim de possibilitar o desenvolvimento e crescimento fetal. 
Nesta ótica, pode acontecer alguma mudança quanto a produção de óxido nítrico 
(NO•) durante a gestação, visto que este é um importante fator vasodilatador, 
quimiotático, anti-inflamatório, dentre diversas outras funções. Os dados na literatura 
quanto à concentração sérica de NO• na gravidez ainda são muito controversos, 
sendo necessária maior investigação. Desta forma, o objetivo do estudo foi de 
determinar e comparar o NO• sérico de mulheres não-gestantes e gestantes, a fim 
de compreender se há diferença na produção deste analito entre os grupos. Trata-
se, de um estudo observacional, analítico, quantitativo e de corte transversal, 
realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF através de convite aberto no 
recrutamento das participantes. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquida  da Faculdade de Medicina da UFF (CAAE: 
37660714.7.0000.5243). Foi avaliado o nível sérico de NO• pelo método indireto em 
64 participantes, distribuídas igualmente em dois grupos: gestante (até 20ª semana 
de gestação n=32) e não-gestante (n=32). Antes da coleta de sangue venoso, as 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e receberam 
orientação nutricional adequada a fim de diminuir a influência da dieta no teste, 
minimizando viés pré-analítico. Os dados obtidos foram comparados através de 
análises estatísticas pelo software GraphPad Prism versão 5.0. Nosso estudo 
demonstrou que não há diferença na concentração sérica de NO• entre os grupos 
estudados..Tal resultado é importante, pois ajuda no entendimento da produção de 
NO• na gestação saudável, possibilitando uma melhor compreensão da mesma no 
curso de doenças gestacionais. 
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ABSTRACT  

 

The pregnancy is a phase of many alterations and adaptations in the maternal body, 
that occurs to enable the fetal development and growth. Thus, it may happen some 
change in the nitric oxide (NO•) throughout the pregnancy, since it is an important 
vasodilator, chemotatic, anti-inflammatory factor, among other functions. The 
literature data in regard of NO• serum concentration in pregnancy are still very 
controverse, making it necessary further investigation on this topic. In this 
perspective, the objective of the present study was to determine and compare the 
NO• serum concentration in pregnant and non-pregnant women, in order to 
understand if there was a difference in the production of this analyte between the 
groups. It was an observational, analytical, quantitative and cross-sectional study, 
carried out at the University Hospital Antônio Pedro / UFF through an open invitation 
participants recruitment. The present study was approved by the Research Ethics 
Committee from the Medicine College of UFF (CAAE: 37660714.7.0000.5243). The 
NO• serum concentratio was evalueted using the Griess method, in 64 participants 
grouped as followed: pregnant (up to 20th gestational week, n=32) and non-pregnant 
(n=32). Before the venous blood collection, the participants signed the consent form, 
and received proper nutritional orientation aiming to reduce the diet influence in the 
test, minimizing a pre-analytical bias. The data obtained were compared through 
statistical analysis made by the GraphPad Prism 5.0 software. Our study showed no 
difference in the NO• serum concentration between the groups. This result is 
important because it helps in the understanding of NO• production during a healthy 
pregnancy, making it possible the comprehension of this production in the 
development of gestational diseases.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Óxido nítrico 

 

No ano de 1980, Furchogtt e Zawadzki demonstraram o papel de um fator 

que, junto à acetilcolina, era capaz de atuar no relaxamento vascular. Este fator foi 

nomeado como fator de relaxamento dependente do endotélio (EDRF) 

(FURCHGOTT & ZAWADZKI, 1980). Nos anos de 1987 e 1988, diversas pesquisas 

foram realizadas e tal fator foi identificado como sendo o óxido nítrico (NO•) 

(IGNARRO et al., 1987; PALMER et al., 1987; FURCHGOTT, 1988). Palmer et al. 

(1987) sugeriram que tanto o fator de relaxamento quanto o NO• desempenhavam o 

mesmo papel na promoção da atividade biológica, apresentavam propriedades 

químicas semelhantes e, ambos tinham sua ação inibida pela hemoglobina. Os 

estudos de Ignarro et al. (1987) e Furchgott et al. (1988) auxiliaram, principalmente, 

para a confirmação de que o NO• e EDRF eram a mesma molécula. 

A relevância do NO• e seu papel nos organismos culminou no ano de 1992 

com sua eleição à “Molécula do ano” pela prestigiosa revista Science (KOSHLAND 

JR, 1992). Em 1996, foi fundada a Nitric Oxide Society, uma sociedade internacional 

cujo principal objetivo é a promoção do avanço das pesquisas básicas e aplicadas 

em todos os aspectos no campo relacionado ao NO•. Um ano após sua fundação foi 

criada a revista científica oficial, atualmente denominada Nitric Oxide, que se 

configurou prontamente de grande importância e prestígio no meio acadêmico. Além 

disso, em 1998 foi atribuído o prêmio Nobel de Medicina aos pesquisadores Ferid 

Murad, Robert F. Furchgott e Louis Ignarro pela descoberta das propriedades 

sinalizadoras do NO• (NITRIC OXIDE SOCIETY, 2018).  

A principal função conhecida do NO• é a promoção da vasodilatação 

associada ao endotélio vascular (BUSSE et al., 2003); no entanto, também exerce 

efeitos antitrombóticos, anti-inflamatórios, quimiotáticos (STAMLER et al., 2001), 

mediação da ovulação (BONELLO et al., 1996), dentre outros.  

Por ser um radical livre altamente reativo, o excesso de NO• no organismo 

pode vir a exercer um potente papel oxidante (PIERCE, 2004), relacionado 

diretamente ao aumento do estresse oxidativo. Os radicais livres são instáveis e 

altamente reativos e podem adquirir estabilidade através de reações com moléculas 

como ácidos nucleicos, lipídeos e proteínas. Tais reações podem causar alterações 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zawadzki%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6253831
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nestas moléculas resultando em uma reação em cadeia que pode levar ao dano 

celular e desenvolvimento de doenças (VIINIKKA, 1996). Por esta razão, o NO• está 

envolvido em diversos processos patológicos como lesão tecidual, diabetes, artrite, 

aterosclerose, dentre outros, através da promoção de um desequilíbrio redox. 

O NO˙ é uma molécula gasosa de fácil e rápida difusão com meia-vida de 

segundos. Sua síntese pode ocorrer de duas formas: (i) via endógena: tendo como 

precursor a L-arginina na presença de óxido nítrico sintase (NOS) e oxigênio; (ii) via 

exógena: a partir da redução de nitrato e nitrito provenientes da dieta (ROSSELLI et 

al., 1998).  

Por conta da meia-vida extremamente curta do NO˙, quando consideramos a 

via endógena temos como produtos finais da síntese do NO˙ o nitrito (NO2
-) e nitrato 

(NO3
-) (NO• = NO2

- + NO3
-). Até o momento, foram descritos três tipos de NOS: (i) 

NOS I ou nNOS, chamada de óxido nítrico sintase neuronal; (ii) NOS II ou iNOS, 

conhecida como indutível: (iii) e NOS III ou eNOS, denominada endotelial 

(ROSSELLI et al., 1998). A expressão dos 3 tipos de NOS difere tanto em estímulo 

quanto em localização corporal/celular, sendo assim, cada uma é responsável por 

funções fisiopatológicas distintas (MONCADA et al., 1991).  

A outra via de origem do NO• é exógena, através do processo de redução dos 

nitritos e nitratos provenientes da dieta. O nível de nitrato/nitrito circulante depende, 

portanto, do tipo de dieta e da atividade da NOS (LUNDBERG et al., 2008). 

Levando-se em conta que a biodisponibilidade de nitrato dietético é de 100% (VAN 

VELZEN et al., 2008), caso um indivíduo tenha uma alta ingestão de nitrito/nitrato 

nos dias que antecedem a coleta, ou mesmo no dia da coleta, a estimativa dos 

níveis de NO˙ estariam elevadas por influência dietética e, não necessariamente, por 

condição fisiológica ou doença associada. Os níveis de nitrato/nitrito são 

particularmente altos em certos vegetais. Uma porção de espinafre, beterraba ou 

alface, por exemplo, contém mais nitrato que a quantidade diária gerada 

endogenamente pelas três isoformas de NOS. A água potável também pode conter 

quantidades consideráveis de nitrato e, o nitrito pode ser encontrado em alguns 

alimentos, principalmente como preservante em carnes curadas e bacon. 

(LUNDBERG, WEITZBERG & GLADWIN, 2008).Um estudo do nosso grupo de 

pesquisa demonstrou que uma dieta com alimentos contendo nitritos/nitratos mesmo 

após 12-14 h de jejum noturno ainda é capaz de elevar a concentração sérica de 

NO• dosada pelo método de Griess (SILVA, 2014). Desta forma, a ingestão de 
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alimentos ricos nessas substâncias pode resultar em aumento na liberação do NO• 

(ROSSELLI et al., 1998) tendo um pico plasmático depois de 15-30 min e meia-vida 

do nitrito de 1-5 min e do nitrato de 5-6 h (HORD et al., 2009; WEITZBERG & 

LUNDBERG, 2013).  

Embora os trabalhos científicos avaliem os níveis de NO˙ circulantes 

associados a diferentes doenças, os valores de referência para os metabólitos do 

NO˙ no soro de população adulta saudável foram realizados somente por Ghasemi 

et al. (GHASEMI, ZAHEDIASL & AZIZI, 2010). Neste estudo foram incluídos 694 

indivíduos aparentemente saudáveis não fumantes. As amostras de sangue foram 

coletadas após 12-14 h de jejum noturno e centrifugadas após 30-45 min da coleta. 

A concentração de NO˙, definida como NOx (NO˙ = NOx = NO2
- + NO3

-), foi 

estimada segundo o método modificado de Griess (MIRANDA, ESPEY & WINK, 

2001). De acordo com Ghasemi et al. (2010) os valores de referência para o NO˙ em 

indivíduos normais varia de 10,3 a 66,8 mol/L. Se considerarmos o gênero, temos 

que nos homens adultos os valores de referência variam de 11,5 a 76,4 mol/L e, 

em mulheres de 10,1 a 65,6 mol/L. Quando os voluntários foram distribuídos por 

faixa etária (20-30, 30-40, 40-50 e >50 anos), observaram que os valores de NO˙ 

diminuem com o avanço da idade. Entretanto, os autores não avaliaram a dieta 

prévia dos indivíduos submetidos ao referido estudo, assumindo que após 12-14 h 

de jejum o nitrato e nitrito circulantes estariam diretamente relacionados à produção 

endógena de NO˙.  

 

1.2. Métodos de dosagem do óxido nítrico 

 

A detecção do NO• em amostras biológicas é um desafio em função de sua 

ínfima concentração e de sua meia-vida extremamente curta, cerca de 4 a 6 s no 

plasma e 10 a 60 s nos tecidos (GREEN et al., 1981; ARCHERS, 1993; KIECHELE 

& MALINSKI, 1993). 

Diversas tecnologias avançadas têm sido utilizadas na determinação do NO•, 

tanto por métodos diretos quanto indiretos (GREEN et al., 1981). A determinação 

direta de NO• é obtida utilizando-se metodologias complexas como a ressonância 

eletrônica paramagnética e a quimiluminescência, ou por detecção eletroquímica, 

utilizando sensores intravasculares nos tecidos (ARCHERS, 1993; KIECHELE & 
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MALINSKI, 1993). Tal técnica é extremamente cara e precisa de mão-de-obra 

altamente qualificada.  

Por outro lado, a determinação indireta é muito simples quando comparada à 

direta. Pode ser feita por dosagem plasmática ou urinária de nitritos e nitratos  

(produtos da reação  do NO• com o oxigênio), da guanosina monofosfato cíclica 

(GMPc), do co-produto L-citrulina, da detecção de nitrosil-hemoglobina (NO-Hb) nas 

hemácias circulantes, da quantificação histoquímica da NOS, da determinação da  

atividade da NOS, da avaliação de suas ações fisiológicas, como o relaxamento 

vascular e a inibição da agregação plaquetária, do uso de inibidores da NOS e da 

detecção de resíduos de 3-nitrotirosina, formados pela ação do peroxinitrito (ONOO-) 

sobre os resíduos tirosina das proteínas (DUSSE, VIEIRA & CARVALHO, 2003). 

O nitrito, em matrizes biológicas, pode ser diretamente determinado sem 

etapa de derivatização por eletroforese capilar, eletroforese capilar de alta eficiência 

e cromatografia líquida de alta eficiência usando detecção por absorção em luz 

ultravioleta, eletroquímica ou condutividade. Os métodos analíticos indiretos 

requerem a etapa de derivatização, como a reação de Griess ou a reação com 2,3-

diaminonaftileno. Os métodos indiretos para a dosagem de nitrito incluem análise 

por injeção em fluxo, cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa 

por espectrometria de massa e detecção por quimiluminescência (GRAU et al., 

2007).  

O método de análise de nitrito/nitrato mais famoso e frequententemente 

usado foi desenvolvido por Johann Peter Griess em 1879. Tal método é capaz de 

fazer a detecção direta do nitrito presente na amostra. Para dosagem do nitrato é 

necessário realizar a redução prévia desse analito a nitrito. Os agentes redutores 

mais comumente usados são o cádmio e o vanádio, mas a redução do nitrato pode 

ser realizada utilizando-se a enzima nitrato redutase. Como dito anteriormente, a 

soma das concentrações de nitrito e nitrato presente na amostra é denominada NOx 

(NO˙ = NOx = NO2
- + NO3

-) e equivale ao NO• sérico total. Na reação de Griess o 

nitrito reage com sulfanilamida (SULFA) sob condições ácidas formando um íon 

diazônio que se acopla a n-naftildietilenodiamina (NED) para formar um composto 

hidrossolúvel de cor rosada que pode ser quantificado por espectrofotometria a 543 

nm (MIRANDA, ESPEY & WINK, 2001; ROMITELLI et al., 2007; TSIKAS, 2007).  
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1.3. Óxido nítrico e gestação 

 

A gestação é um momento onde diversas modificações e adaptações ocorrem 

no corpo materno. Tais modificações vão além do aumento evidente do volume 

abdominal devido ao crescimento fetal e fundamentam-se em: alterações 

enzimáticas e hormonais, presença do feto e aumento do volume uterino. Vale 

ressaltar, que as adaptações decorrentes da presença do feto não são apenas 

volumétricas, mas também metabólicas e nutricionais, visto haver um aumento na 

demanda energética (CARRARA & DUARTE, 1996; SOMA-PILLAY et al., 2016).  

Na gravidez, tanto a vasculatura uterina quanto o suprimento neuronal 

apresentam atividade da NOS (DONG et al., 1997; AZUMA et al., 1995). Além 

desses tecidos, a atividade da NOS também está presente no epitélio glandular, 

células endometriais estromais, músculo liso do miométrio e mastócitos, sugerindo 

um papel local do NO• no controle da função uterina (TELFER et al., 1995; 

ROSSELLI et al., 1998). Além disso, o NO• também apresenta uma função na 

regulação trofoblástica, ao passo que está relacionado à implantação blastocística e 

aos fenômenos de diferenciação, invasão e motilidade trofoblástica (EIS et al., 1995; 

CARTWRIGHT, HOLDEN & WHITLEY, 1999; THALER & EPEL, 2003). Ademais, 

como mencionado anteriormente, o NO• age como fator vasodilatador, 

imprescindível em resposta às adaptações fisiológicas vasculares que acontecem no 

corpo da mulher na gestação, permitindo a manutenção da resistência presente na 

circulação feto-placentária (WEDEL et al., 2009). Nesta ótica, existe uma relação 

estreita entre o NO• e a placenta. 

A concentração sérica do NO• parece sofrer alterações de acordo com os 

trimestres da gravidez. Estudos realizados com ratos Wistar (gestação de 22 dias) 

demonstram que a concentração de NO• no útero bem como a atividade da NOS 

aumentam do início até o meio da gestação e depois ocorre diminuição até o 

momento de parto e pós-parto (BUHIMSCHI et al., 1996; SLADEK & ROBERTS, 

1996). Buhimschi et al. (1996) demonstraram um aumento de nitritos no útero de 

ratas, com o pico de concentração sendo atingido por volta do 20º dia de gestação. 

Sladek & Roberts (1996) obtiveram resultados semelhantes, com aumento da 

atividade uterina total da NOS entre o 11º e o 15º dias de gestação, atingindo o pico 

de atividade no 15º dia. Após esse período, o estudo demonstrou a diminuição na 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8987957
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atividade da NOS, com maior declínio entre o 18º e 21º dia e, mantendo-se até o 

pós-parto (SLADEK & ROBERTS, 1996).   

Em estudo feito com coelhos (gestação de 31 dias), Sladek et al. (1993) 

analisaram tanto a concentração de nitritos/nitratos quanto a atividade da NOS na 

decídua desses animais nos 27º, 30º, 31º dias de gestação e no pós-parto. Os 

autores demonstraram que existe uma atividade maior da NOS na decídua no 27º 

dia em comparação ao 31º, assim como maior concentração de nitritos/nitratos, 

corroborando os resultados obtidos em ratos. 

Contudo, em humanos os relatos sobre a variação da produção de NO• durante 

a gestação ainda são bem controversos. Hodžić et al. (2017) e Choi et al. (2002), 

controlando a ingestão pré-coleta de nitritos e nitratos, obtiveram resultados 

semelhantes com pico de concentração de NO• por volta do início do 3º trimestre 

(cerca de 32 semanas de gestação). Além disso, mostraram que após esse pico a 

concentração circulante desse analito começa a diminuir até o parto. Entretanto, 

Hodžić et al. (2017) não observou aumento das concentrações séricas de NO• no 1º 

trimestre gestacional enquanto Choi et al. (2002) relataram aumento já no 1º 

trimestre quando comparadas a mulheres não-grávidas.  

No estudo de Nobunaga et al. (1996) observou-se também um aumento na 

concentração de NO• durante a gravidez, porém o aumento observado no primeiro 

trimestre se manteve até o final da gestação sem diferença significativa entre os 

trimestres gestacionais. Por outro lado, quando os valores de NO• foram avaliados 

por excreção urinária (BROWN et al., 1995) e concentração sanguínea (SMÁRASON 

et al.,1997) não foi observada diferença significativa quando comparadas mulheres 

grávidas e não-grávidas. 

Hata et al. (1999) realizaram um estudo com 7 grupos: 3 grupos de grávidas 

(cada um representando um trimestre gestacional), 2 grupos de pós-parto (após 1 e 

4 semanas), um grupo de mulheres não grávidas e outro de mulheres com pré-

eclâmpsia. Quando todos os grupos, exceto o de mulheres com pré-eclâmpsia, 

foram comparados ao grupo de não grávidas, eles observaram diminuição da 

concentração de NO• circulante. Tal resultado é completamente divergente dos 

comentados anteriormente. Na pré-eclâmpsia, não foi observada diferença 

estatística na concentração sérica de NO• comparada ao grupo não-gestante.   

O aumento na concentração sérica de NO• parece estar relacionado à pré-

eclâmpsia, visto diversos estudos demonstraram seu aumento quando comparadas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8987957
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a gestantes saudáveis (JOHAL et al., 2014; KUMAR & DAS, 2000; NOBUNAGA et 

al., 1996; CHOI et al., 2002). A pré-eclâmpsia é uma complicação da gravidez, na 

qual ocorrem problemas no desenvolvimento dos vasos placentários, resultando em 

hipoperfusão da placenta (REDMAN & SARGENT, 2005). Um dos principais 

sintomas desta doença é o aumento na pressão arterial sistêmica (CHEN, JAFFE & 

KARUMANCHI, 2014; REDMAN & SARGENT, 2005).  

Nesta ótica, se faz necessário maior investigação da concentração circulante 

de NO• durante a gravidez a fim de permitir a compreensão do seu papel na etapa 

reprodutiva e sua relação com algumas doenças da gestação, como a pré-

eclâmpsia.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Comparar os valores séricos de NO• entre gestantes e não-gestantes. 

 

2.2. Objetivo específico 

 

Realizar a determinação indireta de NO• sérico pelo método de Griess em 

gestantes e não-gestantes.  

Realizar a caracterização bioquímica (perfil glicêmico, lipídico, hepatobiliar, 

renal e, albumina sérica) e antropométrica para garantir homogeneidade entre os 

grupos permitindo a comparação entre eles. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de pesquisa 

 

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

transversal com grupo de comparação.  
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3.2. Local de realização do estudo 

 

O presente estudo foi realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFF (CAAE: 

37660714.7.0000.5243, Anexo). As atividades foram realizadas apenas após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice 1).  

 

3.3. Amostragem 

 

O recrutamento das participantes foi feito em forma de convite aberto, 

controlando a idade das participantes para que se assemelhasse ao máximo com o 

grupo de gestante, preservando os extremos de idade. Foram recrutadas 32 

participantes para o grupo não-gestante e 32 para o grupo gestante, sendo ambos 

grupos amostras de conveniência. A coleta foi realizada no período de 09 de março 

à 09 de outubro de 2018. 

 

3.4. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Os critérios de inclusão e exclusão aplicados a cada grupo foram os listados a 

seguir:  

- Grupo gestante: incluídas gestantes saudáveis com ultrassonografia normal 

em gestação única até a 20ª semana de gestação; excluídas aquelas em gestação 

gemelar e com história de comorbidades obstétricas. 

- Grupo não-gestante: incluídas mulheres saudáveis não gestantes com 

confirmação pelo teste de hCG quantitativo; excluídas aquelas com qualquer 

alteração metabólica. 

 

3.5. Coleta de dados antropométricos 

 

Após esclarecimentos sobre a pesquisa e verificado o interesse na 

participação, a coleta de dados foi agendada. No dia da coleta as participantes 

assinaram o TCLE e, somente após a assinatura deu-se prosseguimento à coleta 

dos dados. Foi realizada uma avaliação antropométrica na qual foram aferidos o 
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peso (Kg), utilizando balança digital sem fio da marca Ottoboni (modelo MSR6121R), 

e a altura (m), com estadiômetro portátil de madeira da marca WCS, das 

participantes do estudo para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC, Kg/m²). 

Esse cálculo é feito através da seguinte fórmula: peso (Kg) / altura² (m). De acordo 

com a classificação definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2007), 

válida somente para adultos, os valores são categorizados de acordo com a Tabela 

1. 

Tabela 1: Categorias do IMC 
Categoria IMC (Kg/m²) 

Baixo peso ≤ 18,4 

Peso adequado 18,5 – 24,9 

Pré-obesidade 25 – 29,9 

Obesidade I 30 – 34,9 

Obesidade II 35 – 39,9 

Obesidade III > 40 

Nota: IMC: Índice de Massa Corporal. 
Fonte: Organização Mundial da Saúde (2007). 

 

A pressão arterial foi aferida usando 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 primeira 

aferição. Foram tomadas três medidas, no braço esquerdo, com intervalos de pelo 

menos 2 min entre medições. Os valores de referências utilizados foram os 

preconizados pela 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2016) conforme a 

tabela 2.  

 

Tabela 2: Categorias de Pressão Arterial 

Categoria PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Normal ≤ 120 ≤ 80 
Pré-hipertensão 121 – 139 81 – 89 

Hipertensão estágio 1 140 – 159 90 – 99 
Hipertensão estágio 2 160 – 179 100 – 109 
Hipertensão estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Nota: PAS: Pressão Arterial Sistólica; PAD: Pressão Arterial 
Diastólica. Fonte: 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 
(2016). 
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3.5.1 Orientações gerais e dietéticas 

 

As participantes receberam, no momento do recrutamento, uma folha 

contendo orientações gerais e dietéticas para a coleta de sangue (Apêndice 2). Nela 

foram colocadas informações tanto a respeito do jejum necessário quanto de 

alimentos a serem evitados nas 24 h antes da coleta. Uma sugestão de cardápio 

também foi disponibilizada a fim de facilitar a realização da dieta pelas participantes.  

Os alimentos a serem evitados foram aqueles ricos em nitritos e nitratos em 

sua composição (Apêndice 2), visando a minimização do viés pré-analítico na 

quantificação indireta do NO•. Como debatido anteriormente, a via exógena de NO• 

depende da dieta fornecendo nitratos e nitritos. Assim, para evitar interferência 

dietética na mensuração do NO• sérico é imprescindível a realização de uma dieta 

prévia nas 24 h que precedem a coleta.   

 

3.5.2 Coleta de sangue 

 

A coleta de sangue venoso ocorreu entre  7 h e 10 h da manhã após jejum 

noturno de 12-14 h. Para realização da quantificação de NO• pelo método indireto, 

foram coletados dois tubos de coleta à vácuo contendo heparina sódica livre de 

metais (6 mL cada) e, imediatamente após a coleta, os tubos foram centrifugados 

por 2 min à 10.000xg. O plasma obtido foi aliquotado (500 L) e, imediatamente, 

congelado usando gelo seco. Tais alíquotas congeladas foram armazenadas em 

ultrafreezer à temperatura de -80ºC até o momento da análise.  

Para realização das análises bioquímicas foi coletado um tubo à vácuo sem 

anticoagulante e com gel separador. Após a retração do coágulo, tais tubos foram 

centrifugados (centrífuga da marca Daiki modelo DT4500) à 1.540xg por 15 min. Em 

seguida, os tubos foram transportados para o setor de Patologia Clínica do HUAP 

onde as análises foram realizadas de forma automatizada.  

 

3.6. Análises bioquímicas 

 

As dosagens de todos os parâmetros biquímicos foram feitas utilizando os kits 

Dimension® clinical chemistry system da Siemens. Os parâmetros dosados foram: 

aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), gama glutamil-
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trasnferase (GGT), bilirrubina total e frações, albumina sérica, triglicérides, colesterol 

total, colesterol associado à lipoproteína de alta densidade (High Density Lipoprotein 

cholesterol associated– HDL-c), glicemia de jejum, insulina, creatinina e ácido úrico 

séricos. Vale ressaltar que o colesterol não-HDL-c, o colesterol associado à 

lipoproteína de baixa densidade (Low Density Lipoprotein cholesterol associated– 

LDL-c) e o colesterol associado à lipoproteína de muito baixa densidade (Very Low 

Density Lipoprotein cholesterol associated– VLDL-c) foram obtidos através de 

cálculos.  

O VLDL-c foi estimado dividindo-se o valor de triglicerídes por 5 (desde que: 

triglicerídes < 440 mg/dL). O LDL-c foi estimado pela fórmula de Friedewald (1992), 

esquema 1. Já o colesterol não-HDL (não-HDLc) é obtido pela subtração do valor do 

HDL-c do colesterol total.  

O índice HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance) foi 

obtido através da seguinte fórmula: insulina de jejum (µUI/mL) x glicemia de jejum 

(mol/L)/22,5. 

 

 

Esquema 1: Cálculo do LDL-c pela Fórmula de Friedewald 

 
Nota: CT= Colesterol total; TG= Triglicerídes; 
LDL-c= colesterol associado à lipoproteína de 
baixa densidade; HDL-c= colesterol 
associado à lipoproteína de alta densidade; 
VLDL-c= colesterol associado à lipoproteína 
de muita baixa densidade. 
 

 

3.7. Dosagem sérica de óxido nítrico 

 

A detecção do NO• sérico foi  realizada através da reação modificada de 

Griess, onde nitrato é reduzido a nitrito, em presença de vanádio. Essa reação 
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permite a mensuração do NO• total (nitrato + nitrito = NOx) presente no sangue 

periférico (MIRANDA, ESPEY & WINK, 2001; GHASEMI, ZAHEDIASL & AZIZI, 

2010). Essa metodologia já foi validada por integrante do grupo de pesquisa (SILVA, 

2014).  

As amostras de soro foram primeiramente desproteinizadas usando sulfato de 

zinco (15 g/L). Após homogeneização em vortex por 1 min as amostras foram 

centrifugadas a 4°C (centrífuga refrigerada da marca EppendorfTM, modelo 5804 R), 

e 10.000xg por 10 min, e o sobrenadante recuperado. Cinquenta microlitros de 

amostra desproteinizada foram aplicados em cada poço de microplaca (96 poços) de 

fundo chato (Corning, USA). Subsequente, 50 µL de cloreto de vanádio III (4 g/50 

mL em HCl 1 N), foram adicionados a cada poço da placa e, imediatamente, ocorreu 

a adição de 50 µL do reagente de Griess [25 µL SULFA (2% em HCl 5%) e 25 µL de 

NED (0,1%)]. Após incubação de 30 min a 37°C a absorbância de cada amostra foi 

determinada a 540 nm em Leitora de Elisa (Versamax Molecular Devices ®, USA).  

A concentração de NOx no soro foi determinada pelo estabelecimento de curva 

padrão de nitrato de sódio em concentrações de 0 a 100 µM. 

 

3.8. Análise estatística 

 

Os dados foram expressos como média ± desvio-padrão. As variáveis 

contínuas foram comparadas através do teste t (comparação entre dois grupos 

independentes) e foi considerado significativo valor de p<0,05. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o programa GraphPad Prism versão 5.0.  

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização dos grupos 

 

Foram incluídas no estudo o total de 64 participantes. Para caracterizar a 

população de estudo, foram calculados valores médios de idade, dados 

antropométricos como peso, altura e IMC e pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD) (Tabela 3). Além disso, foram calculados os valores médios das 

concentrações séricas de GGT, AST, ALT, perfil lipídico, albumina, bilirrubina total e 
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frações, creatinina, ácido úrico, glicemia e insulina de jejum (HOMA-IR) para a 

caracterização laboratorial da população estudada. 

Como podemos observar na tabela 3 a idade média do grupo não-gestante foi 

de 30,44 ± 8,59 anos e no grupo gestante, 25,13 ± 7,11 anos evidenciando diferença 

significativa entre os grupos em relação a esse parâmetro (p=0,009). 

Em relação ao IMC observamos que o valor médio no grupo não-gestante foi 

de 25,26 ± 6,33 Kg/m² e no grupo gestante de 25,35 ± 4,88 Kg/m², sem evidenciar 

diferença significativa (p=0,949).  

Analisando os parâmetros pressóricos, nota-se que o valor médio da PAS no 

grupo não-gestante foi de 107,59 ± 10,12 mmHg e no gestante, de 104,61 ± 9,38 

mmHg. Já o valor médio de PAD no grupo não-gestante foi de 70,64 ± 8,27 mmHg e 

no gestante, de 68,13 ± 9,18 mmHg. Não houve diferença estatística entre os grupos 

com relação a PAS e PAD (p=0,226 e p=0,256, respectivamente).  

A tabela 3 também apresenta os valores relacionados à glicemia de jejum. 

Podemos observar que a média no grupo não-gestante foi de 89,25 ± 9,07 mg/dL, 

ao passo que no grupo gestante foi de 82,56 ± 9,55 mg/dL com diferença 

significativa entre os grupos (p=0,006). Já em relação à insulina, a média no grupo 

não-gestante foi de 10,57 ± 6,44 UI/mL e no gestante de 11,28 ± 8,22 UI/mL. O 

valor médio de HOMA-IR foi de 2,38 ± 1,55 para o grupo não-gestante e, de 2,36 ± 

2,01 para o grupo gestante. Não foi evidenciada diferença estatística entre os grupos 

nos parâmetros insulina e HOMA-IR, com valores de p de 0,702 e 0,965, 

respectivamente.  

 Em relação aos dados do perfil lipídico, podemos notar que houve diferença 

estatística somente nos parâmetros triglicérides e VLDL-c. Os valores médios de 

triglicérides foram de 77,03 ± 45,26 mg/dL para o grupo não-gestante e 112,34 ± 

40,21 mg/dL para grupo gestante (p=0,002), enquanto para o VLDL-c os valores 

médios foram de 15,41 ± 9,05 mg/dL (grupo não-gestante) e 22,47 ± 8,04 mg/dL 

(grupo gestante) (p=0,002). Os valores médios de colesterol total para o grupo não-

gestante e gestante foram, respectivamente, 188,44 ± 37,54 mg/dL e 205,91 ± 39,70 

mg/dL (p=0,075). Para o LDL-c, os valores médios foram de 109,41 ± 32,45 mg/dL 

para o grupo não-gestante e de 119,14 ± 36,23 mg/dL para as gestantes (p=0,262). 

O HDL-c apresentou valor médio de 63,63 ± 13,75 mg/dL no grupo não-gestante e 

de 65,88 ± 14,48 mg/dL no grupo gestante (p=0,526). Por fim, os valores médios 
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para não-HDLc foram de 124,81 ± 36,91 mg/dL e 140,03 ± 37,89 mg/dL para os 

grupos não-gestante e gestante, respectivamente (p=0,109).  

 Analisando os dados do perfil hepatobiliar, notamos que os valores médios de 

AST foram de 20,06 ± 6,75 U/L para o grupo não-gestante, ao passo que foram de 

20,53 ± 6,71 U/L (p=0,782) para o grupo gestante. Os valores médios de ALT foram 

24,84 ± 9,13 U/L no grupo não-gestante e 26,34 ± 13,94 U/L no grupo gestante 

(p=0,613). Já para GGT os valores médios apresentados pelos grupos foram de 

29,34 ± 20,77 U/L no grupo não-gestante e de 32,25 ± 15,89 U/L no grupo gestante 

(p=0,532). Em relação à bilirrubina total e frações, podemos observar que houve 

diferença estatística entre os grupos. A bilirrubina total apresentou valores médios 

de 0,56 ± 0,26 mg/dL para o grupo não-gestante e de 0,37 ± 0,14 mg/dL para o 

grupo gestante (p=0,001). Já para bilirrubina indireta, os valores médios de cada 

grupo foram de 0,44 ± 0,22 mg/dL e 0,29 ± 0,12 mg/dL para os grupos não-gestante 

e gestante, respectivamente (p=0,002). Por fim, para bilirrubina direta foi encontrado 

valor médio de 0,15 ± 0,15 mg/dL para o grupo não-gestante e de 0,08 ± 0,03 mg/dL 

para o grupo gestante (p=0,016).  

 A tabela 3 também mostra os valores médios e estatisticamente diferentes de 

creatinina sérica de 0,78 ± 0,12 mg/dL no grupo não-gestante e 0,56 ± 0,10 mg/dL 

no gestante (p< 0,0001). Já o ácido úrico sérico apresentou média de 3,52 ± 0,82 

mg/dL no grupo não-gestante e 3,06 ± 0,62 mg/dL no grupo gestante (p=0,014). 

Finalmente, para albumina sérica foram obtidos os valores médios de 4,17 ± 0,36 

mg/dL no grupo não-gestante e de 3,47 ± 0,36 g/dL no grupo gestante (p< 0,0001).  
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Tabela 3: Dados de caracterização dos grupos estudados 

 Não-gestante 
(n=32) 

Gestante 
(n=32) 

p-valor 

Idade (anos) 30,44 ± 8,59 25,13 ± 7,11* 0,009 

Idade gestacional (semanas) - 14,78 ± 5,16 - 

IMC (Kg/m²) 25,26 ± 6,33 25,35 ± 4,88 0,949 

PAS (mmHg) 107, 59 ± 10,12 104,61 ± 9,38 0,226 

PAD (mmHg) 70,64 ± 8,27 68,13 ± 9,18 0,256 

Glicemia de jejum (mg/dL) 
VR: ≤ 99  

89,25 ± 9,07 82,56 ± 9,55* 0,006 

Insulina (µUI/mL) 
IR: 1,9 – 23,0  

10,57 ± 6,44 11,28 ± 8,22 0,702 

HOMA-IR 
VR: < 2,71 

2,38 ± 1,55 2,36 ± 2,01 0,965 

Triglicérides (mg/dL) 
VR: < 150 

77,03 ± 45,26 112,34 ± 40,21* 0,002 

Colesterol total (mg/dL) 
VR: < 190  

188,44 ± 37,54 205,91 ± 39,70 0,075 

LDL-c (mg/dL) 
VR: < 130  

109,41 ± 32,45 119,14 ± 36,23 0,262 

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

63,63 ± 13,75 65,88 ± 14,48 0,526 

Não – HDLc (mg/dL) 
VR: < 160 

124,81 ± 36,91 140,03 ± 37,89 0,109 

VLDL-c (mg/dL) 
VR: < 30  

15,41 ± 9,05 22,47 ± 8,04* 0,002 

AST (U/L) 
IR: 15 – 37  

20,06 ± 6,75 20,53 ± 6,71 0,782 

ALT (U/L) 
IR: 14 – 59 

24,84 ± 9,13 26,34 ± 13,94 0,613 

Gama-GT (U/L) 
IR: 8 – 34  

29,34 ± 20,77 32,25 ± 15,89 0,532 

Bilirrubina total (mg/dL) 
VR: até 1,1  

0,56 ± 0,26 0,37 ± 0,14* 0,001 

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

0,44 ± 0,22 0,29 ± 0,12* 0,002 

Bilirrubina direta (mg/dL) 
VR: até 0,3  

0,15 ± 0,15 0,08 ± 0,03* 0,016 

Creatinina sérica (mg/dL) 
VR: 0,55 – 1,2  

0,78 ± 0,12 0,56 ± 0,10* < 0,0001 

Ác. Úrico sérico (mg/dL) 
VR: 2,6 – 6,0  

3,52 ± 0,82 3,06 ± 0,62* 0,014 

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

4,17 ± 0,36 3,47 ± 0,36* < 0,0001 

Nota: VR = Valor de referência; IR= Intervalo de referência; IMC = Índice de Massa 
Corporal; PAS = Pressão Arterial Sistólica; PAD = Pressão Arterial Diastólica; HOMA-IR 
= Modelo de avaliação homeostática para resistência insulínica; LDL-c = colesterol 
associado à lipoproteína de baixa densidade; HDL-c = colesterol associado à 
lipoproteína de alta densidade; VLDL-c = colesterol associado à lipoproteína de 
densidade muita baixa; AST = Aspartato Aminotransferase; ALT = Alanina 
Aminotransferase. 
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4.2. NOx sérico 

 

Para determinação do NOx sérico é necessário a realização de uma curva-

padrão com concentrações conhecidas de nitrato de sódio. No gráfico 1 temos a 

curva padrão de nitrato obtida usando o método de Griess.  

 

Grafico 1 – Curva padrão de nitrato 
 

 
 
 

A tabela 4 mostra os valores médios de NOx obtidos para o grupo não-

gestante e gestante (82,19 ± 51,96 µM e 79,95 ± 31,47 µM, respectivamente). Não 

houve diferença estatística entre os grupos (p=0,836).  

 

 Tabela 4: NOx sérico na população estudada (n=64) 

NOx (µM) 
Não- gestante (n=32) Gestante (n=32) p-valor 

82,19 ± 51,96 79,95 ± 31,47 0,836 

 Nota: Nox = nitrito + nitrato. 

 

No gráfico 2 apresentamos a distribuição individual em cada grupo de estudo 

dos valores de NOx.  
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Gráfico 2: Distriição dos valores séricos de NOx na população estudada (n=64) 

 

                         Nota:  NOx = nitrato + nitrito. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

As alterações das funções metabólicas durante a gestação representam o mais 

notável fenômeno adaptativo dentro do sistema biológico. A unidade feto-placenta-

decídua produz quantidades extraordinárias de diversas substâncias como 

hormônios, fatores de crescimento, citocinas, dentre outras como o NO•, que têm um 

importante papel na regulação da fisiologia materno-fetal como a regulação do fluxo 

sanguíneo uterino. No entanto, a exata função que cada um deles exerce na 

manutenção da gestação e como interagem com o útero materno, ainda não está 

bem estabelecida (CARRARA & DUARTE, 1996; SOMA-PILLAY et al., 2016). 

A caracterização das participantes em cada grupo de estudo é indispensável, 

pois os critérios de inclusão requerem que as participantes sejam saudáveis. Além 

disso, é imprescindível que os grupos sejam de fato comparáveis e demonstrem a 

ausência de variáveis interferentes nos valores de NO• sérico. A diferença 

evidenciada na idade das participantes entre os grupos ocorreu, pois nossa amostra 

foi de conveniência e tivemos dificuldade em recrutar adolescente saudável para 

participar do estudo. Algumas até aceitaram o convite, mas no dia da coleta ou não 

apareceram ou ficaram com medo da coleta de sangue e desistiram. 
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Para se evitar discrepâncias de estrutura corporal entre os grupos estudados 

foi realizada a caracterização antropométrica das participantes. Ambos os grupos 

apresentaram valores médios para IMC acima de 25 Kg/m² (classificação de 

sobrepeso) e níveis pressóricos médios normais.  

No caso da glicemia de jejum, a diferença estatística evidenciada quando os 

grupos foram comparados não apresenta valor clínico, visto que o valor médio da 

glicose sérica de ambos encontra-se dentro do intervalo de referência. No entanto, o 

valor médio de glicose sérica menor no grupo gestante pode ser devido às 

mudanças intrínsecas da gestação. Nesta fase, ocorre uma hiperplasia das células 

beta pancreáticas que resulta em um aumento na liberação de insulina (BUTLER et 

al., 2010). Com isso, há um aumento na utilização periférica de glicose, ocasionando 

diminuição de aproximadamente 10-20% na glicemia de jejum das gestantes (MILLS 

et al., 1998). Vale ressaltar que apesar do aumento na secreção insulínica na 

gestação, há um estado relativo de resistência à ação da insulina nos tecidos 

maternos evidenciado pelo aumento da glicemia pós-prandial (BUTTE, 2000). O 

valor médio encontrado para glicemia no grupo gestante (82,56 ± 9,55 mg/dL) foi 

semelhante ao apresentado no estudo de De Souza et al. (2014), que avaliou este 

parâmetro em grávidas com 16 à 22 semanas, encontrando glicemia média de 77,4 

± 10,44 mg/dL. 

As profundas adaptações metabólicas no corpo materno durante a gestação 

permitem o crescimento e desenvolvimento fetal (TAN & TAN, 2013). Nesta ótica, o 

aumento no valor médio do colesterol total no grupo gestante, acima do valor 

máximo de referência (<190 mg/dL), é esperado. Durante a gestação, principalmente 

no segundo trimestre, ocorre um acúmulo de gorduras, visto que os lipídeos serão 

fonte de energia materna, ao passo que a glicose atravessa a placenta e se 

configura como o principal substrato de consumo fetal (BUTTE, 2000). Com o passar 

da gestação e o aumento do consumo energético do feto, no terceiro trimestre há 

um aumento na lipólise e na gliconeogênese materna, ou seja, uma utilização da 

gordura estocada no segundo trimestre (HERRERA, 2002). Assim, o aumento no 

colesterol total e na síntese de triglicerídes é imprescindível na adaptação da 

fisiologia materna à gestação, já que a glicose é reservada para o consumo e 

desenvolvimento fetal, justificando também a diferença encontrada para triglicérides 

entre os grupos em nosso estudo.  
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Na tabela 3 também evidencia-se diferença estatística nos valores médios de 

VLDL-c entre os grupos estudados porém as médias de ambos permanecem dentro 

do valor de referência (<30 mg/dL) não havendo significado clínico na diferença 

reportada. Pusukuru et al. (2016) também observou em gestantes de 2º trimestre 

valores de VLDL-c dentro do esperado (28,22 ± 7,66 mg/dL). Importante notar que a 

média da idade gestacional em nosso estudo foi de 14,78 semanas que caracteriza 

início do 2º trimestre. Com relação aos valores médios de triglicérides circulantes 

Pusukuru et al. (2016) relataram 188,68 ± 20,8 mg/dL, enquanto nosso grupo de 

gestante apresentou 112,34 ± 40,21 mg/dL. Considerando o valor de referência de 

normalidade para triglicérides <150 mg/dL, o fato de recrutarmos gestantes até a 20ª 

semana de gestação mostra que as alterações do metabolismo lipídico ainda não 

estariam tão evidentes como no estudo de Pusukuru et al. (2016) que ao analisar o 

segundo trimestre gestacional recrutou gestantes entre a 14 e 27ª semanas de 

gestação.  

A análise do perfil hepatobiliar mostrou também que os grupos estudados são 

semelhantes e parecem não apresentar qualquer comprometimento desses tecidos 

uma vez que os valores médios encontrados estão dentro dos intervalos de 

referências para cada parâmetro analisado. Isso mostra novamente que os grupos 

são saudáveis e comparáveis com respeito ao aspecto hepatobiliar. 

Já em relação à albumina sérica, apesar dos valores médios estarem dentro 

do intervalo de referência, a média do grupo gestante (3,47 ± 0,36 mg/dL) encontra-

se bem próximo ao limite inferior do intervalo. O resultado obtido está semelhante ao 

do estudo de Salako et al. (2003), que apresentou média 3,71 ± 0,33 mg/dL e 

também avaliou albumina sérica em gestantes com até 20 semanas de gestação, 

corroborando nossos dados. Um valor de albumina mais baixo é normal na 

gestação, visto que ocorre o fenômeno da hemodiluição, que pode começar a afetar 

as gestantes a partir do segundo trimestre gestacional. A hemodiluição acontece 

devido ao aumento plasmático nas gestantes, a fim de aumentar o volume 

sanguíneo e suprir as demandas fetais (TAN & TAN, 2013; SOMA-PILLAY et al., 

2016). Assim como no caso da albumina, a creatinina sérica no grupo gestante 

também demonstrou valores próximos ao limite inferior. Silva Junior et al. (2016), 

avaliando gestantes brasileiras, apresentou valor médio de creatinina exatamente 

igual ao encontrado no nosso trabalho.  
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A gestação é um momento de estresse no corpo materno, tanto metabólico 

(HERRERA, 2002) quanto oxidativo (AGARWAL et al., 2005; MYATT & CUI, 2004; 

WU, TIAN & LIN, 2015), sendo ambos importantes para o desenvolvimento e 

crescimento fetal. O NO•, que têm um importante papel na regulação da fisiologia 

materno-fetal agindo como vasodilatador, é imprescindível em resposta às 

adaptações fisiológicas vasculares da gestação que propiciam a homeostase na 

circulação feto-placentária (WEDEL et al., 2009). Ele também atua na regulação do 

fluxo sanguíneo uterino, na regulação trofoblástica por estar relacionado à 

implantação blastocística e aos fenômenos de diferenciação, invasão e motilidade 

trofoblástica (EIS et al., 1995; CARTWRIGHT et al., 1999; THALER & EPEL, 2003). 

Contudo, os dados relacionados à produção de NO• durante a gestação ainda são 

bem controversos. 

Em nosso estudo não foi demonstrada diferença significativa no NO• sérico 

(representado pelo NOx) entre os grupos. Considerando que o viés pré-analítico 

relacionado à ingestão de nitratos/nitritos foi contornado pela orientação dietética 

pré-coleta, o resultado pode estar relacionado ao período gestacional das 

participantes do estudo (idade gestacional média 14,78 semanas). De acordo com o 

estudo mais recente sobre o assunto, de Hodžić et al. (2017), não há diferença 

significativa entre não-grávidas e grávidas no primeiro trimestre gestacional, que 

corresponde a até 13 semanas de gestação. Como a idade gestacional média de 

nosso estudo apresenta-se no início do 2º trimestre, é possível que ainda não 

tenham ocorrido as mudanças relacionadas à produção de NO•. Assim, nosso 

resultado corrobora o encontrado por Hodžić et al. (2017) que demonstra não haver 

diferença significativa no NO• no início da gestação.  

Por outro lado, os estudos de Nobunaga et al. (1996) e Choi et al. (2002) 

demonstraram diferença significativa com aumento na concentração sérica de NO• 

desde o primeiro trimestre gestacional. Todavia, existem limitações técnicas nestes 

estudos. Nobunaga et al. (1996) não orientaram dieta prévia pobre em nitratos e 

nitritos às participantes da pesquisa, somente um jejum de 12 a 15 h antes da 

coleta. O não controle da ingestão de alimentos ricos em nitrato/nitrito representa um 

viés pré-analítico muito significativo (ROSSELLI et al., 1988; VIINIKKA, 1996; SILVA, 

2014). Já no estudo de Choi et al. (2002) não foi realizada desproteinização das 

amostras antes da dosagem indireta do NO•. A desproteinização é uma etapa do 

método indireto estabelecido por John Griess, sendo importante seguir o passo a 
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passo para manter uma alta sensibilidade em tal método (GUEVARA et al., 1998; 

MIRANDA, ESPEY & WINK, 2001).  

De acordo com Ghasemi et al. (2010) os valores de referência para o NO˙ em 

mulheres saudáveis varia de 10,1 a 65,6 mol/L. No nosso estudo encontramos 

valor médio de 82,19 ± 51,96 mol/L no grupo não-gestante. Entretanto, os valores 

de referência para os metabólitos do NO˙ para adultos foram determinados por 

Ghasemi et al. (2010) em população iraniana o que não descarta a possibilidade de 

diferenças entre populações. 

Uma possível limitação de nosso estudo pode ser o n amostral. Um maior 

número de participantes talvez seja capaz de demonstrar melhor o comportamento 

do NO• no primeiro trimestre da gravidez e sanar as dúvidas em relacionadas ao 

mesmo. Desta forma, um estudo no qual seja feita a investigação do NO• nos 

trimestres gestacionais, acompanhado de uma dieta prévia à coleta sanguínea e 

maior n amostral, seguindo o passo a passo do método de John Griess pode ajudar 

na compreensão da concentração sérica do NO• durante a gravidez, ajudando a 

elucidar seu papel na gestação.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

Não houve diferença estatística na concentração de NO• sérico entre os 

grupos. Sugere-se então que não há diferença na produção de tal analito nas 

primeiras 20 semanas de gestação. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: “Correlação entre o perfil oxidativo e a ingestão 

alimentar na ocorrência de mola hidatiforme e evolução para neoplásia 

trofoblástica gestacional”. 

 

Pesquisadores Responsáveis: Pós-graduanda Leda Maria Ferraz da Silva 

 

Instituição a que pertence os Pesquisadores Responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense 

 

Telefones Para Contato: (021) 26299031. 

 

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 neoplásica trofoblástica gestacional”, sob responsabilidade dos 

pesquisadores pós-graduandos Leda Maria Ferraz da Silva, vinculados ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, da Universidade Federal 

Fluminense.  

As informações abaixo estão sendo fornecidas para esclarecê-la sobre sua 

possível participação voluntária neste estudo, que tem como objetivo avaliar as 

possíveis causas que levam ao desenvolvimento da mola hidatiforme, em mulheres 

que, como você foram atendidas na Maternidade Escola, Laranjeiras, Rio de Janeiro 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), ou no Hospital Universitário Antônio Pedro 

em Niterói (Universidade Federal Fluminense).  

O principal objetivo deste estudo é avaliar se o que você come tem alguma 

relação com o aparecimento da mola hidatiforme e como foi seu tratamento depois 

de retirada da mola. Vamos fazer algumas medidas como peso, altura, pressão, 

alguns exames de laboratório e ultrassonografia. A nutricionista fará perguntas sobre 

sua alimentação e sobre seus hábitos como fumar, beber etc. Todos os 
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procedimentos levarão cerca de 1 hora e serão feitos durante o tempo que você se 

encontra no ambulatório. O sangue para os exames será retirado junto com o do 

exame de beta-hCG e todos os outros (pressão, peso, altura) não causam dor.  

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 à 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 2018.  

 

______________________________________________________________ 

 

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 LABORATORIAIS  

❖ Jejum de 12 horas antes dos exames; 
❖ 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 no dia da coleta. 

 
2) ORIENTAÇÕES DIETÉTICAS 
 

❖ Não comer, nas 24 horas anteriores à coleta, os seguintes alimentos:  
 

Legumes, 
verduras e 
preparações 

Todas 

Frutas Todas, exceto maçã e pêra 

Bebidas em 
geral e 
sucos 

Café, mate, coca-cola, chá comum e preto, sucos de frutas 
naturais e artificiais (com vitamina C), bebidas alcoólicas 

Carnes e 
derivados 

Bacon, presunto, embutidos (linguiça, salsicha, salame), carnes 
vermelhas, enlatados, ovo, queijos processados, peixe em conserva 

(sardinha em lata) 

Condimentos 
Ervas (salsinha, cebolinha, manjericão, ervas finas, coentro, 

alecrim, etc.), ketchup, mostarda, maionese 

Demais 
alimentos 

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) 
Antônio Rodrigues Braga Neto - (21) 992040007 (vivo) 

Patrícia de Fátima Lopes de Andrade - (21) 980308672 (tim)/ (21) 973057223 (claro) 


