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RESUMO 
 
 

As carências de micronutrientes afetam indivíduos principalmente nos países em 

desenvolvimento, em que a hipovitaminose A é um dos problemas de saúde pública 

mais preocupante mundialmente, principalmente nos grupos com necessidades 

fisiológicas aumentadas como crianças e mulheres em idade reprodutiva. A vitamina 

A é fornecida ao organismo por meio da dieta e possui papel essencial no processo 

visual, diferenciação celular, manutenção do tecido epitelial, reprodução e 

resistência às infecções. A literatura tem demonstrado relação entre a vitamina A e 

diabetes, inclusive a gestacional, levando a um risco para binômio mãe-filho. A 

diabetes gestacional é qualquer diminuição da tolerância à glicose de magnitude 

variável diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após 

o parto. A resistência à insulina na gestação está associada aos hormônios 

placentários, bem como ao excesso de tecido adiposo. Estudos têm demonstrado 

que a proteína transportadora de retinol produzida no tecido adiposo, em altas 

concentrações, estaria associada a esta resistência por interferir na sinalização da 

insulina. Com isso, este trabalho objetivou avaliar a concentração de retinol no soro 

e colostro de parturientes diabéticas e saudáveis no pós-parto imediato. Cento e 

nove parturientes foram recrutadas, correspondendo a setenta e três saudáveis e 

trinta e seis diabéticas. O retinol foi extraído e posteriormente analisado por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Dentre os resultados destaca-se que as 

parturientes com diabetes gestacional tinham idade superior a das parturientes 

saudáveis, possuíam mais filhos e maior prevalência de casos de cesarianas. A 

macrossomia estava presente em 1,4% das parturientes saudáveis e em 22,2% das 

parturientes diabéticas. O retinol do soro materno apresentou uma média de 39,7 ± 

12,5 µg/dL para parturientes saudáveis e 35,12 ± 15 µg/dL para diabéticas e não 

apresentaram diferença estatística. Foi observado que no grupo de diabéticas 17% 

tinham hipovitaminose A, enquanto que no grupo saudável, apenas 4% das 

mulheres estavam deficientes. No colostro, a concentração de retinol nas saudáveis 

foi de 131,3 ± 56,2 µg/dL e nas diabéticas 125,3 ± 41,9 µg/dL, não diferindo 

estatisticamente. Esta concentração de retinol encontrada no colostro fornece 

aproximadamente 656,5µg/dia para os recém-nascidos de mães saudáveis e 626,5 

µg/dia para os recém-nascidos de diabéticas, com base em um consumo diário de 

500 mL de leite materno e necessidade nutricional de vitamina A de 400 µg/dia, 
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atingindo assim, o requerimento do lactente. As parturientes diabéticas 

apresentaram importantes fatores de risco e complicações relacionadas à diabetes 

gestacional. Apesar de não ter sido encontrada diferença na concentração de retinol 

sérico e do colostro entre as mulheres com e sem diabetes gestacional, a análise 

individual demonstra que as parturientes diabéticas estão 4,9 vezes mais propícias a 

desenvolver hipovitaminose A do que as parturientes saudáveis. Contudo, o 

fornecimento de vitamina A para o recém-nascido não foi comprometido na presença 

da diabetes gestacional. 

 
 
 

Palavras-chave: Vitamina A, Diabetes Gestacional, Colostro, Puerpério, 
Hipovitaminose A. 
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ABSTRACT 
 

 

Micronutrient deficiencies affect individuals mainly in developing countries, where 

vitamin A deficiency is a public health problem worldwide more worrying, especially in 

groups with increased physiological needs such as children and women of 

reproductive age. Vitamin A is supplied to the body through diet and has an important 

role in the visual process, cell differentiation, maintenance of epithelial tissue, 

reproductive and resistance to infection. The literature has demonstrated the 

relationship between vitamin A and diabetes, including gestational, leading to a risk 

to both mother and child. Gestational diabetes is any decrease in glucose tolerance 

of variable magnitude diagnosed each the first time during pregnancy, and may or 

may not persist after delivery. Insulin resistance during pregnancy is associated with 

placental hormones, as well as excess fat. Studies have shown that retinol transport 

protein produced in adipose tissue in high concentrations, this would be associated 

with resistance by interfering with insulin signaling. Therefore, this study aimed to 

evaluate the concentration of retinol in serum and colostrum from healthy and 

diabetic mothers in the immediate postpartum period. One hundred and nine 

parturient women were recruited, representing seventy-three healthy and thirty-six 

diabetic. Retinol was extracted and subsequently analyzed by High Performance 

Liquid Chromatography. Among the results highlights the mothers with gestational 

diabetes were older than mothers healthy, had more children and a higher 

prevalence of cases of cesarean section. Fetal macrosomia was present in 1.4% of 

healthy parturient women and in 22.2% of diabetic mothers. The maternal serum 

retinol showed an average of 39.7 ± 12.5 mg/dL for healthy parturients 35.12 ± 15 

mg/dL for diabetic and showed no statistical difference. It was observed that in the 

group of diabetic had 17% vitamin A deficiency, whereas in the healthy group, only 

4% of the women were deficentes. Colostrum, the concentration of retinol in healthy 

was 131.3 ± 56.2 mg/dL and 125.3 ± 41.9 mg/dL in diabetic did not differ statistically. 

This concentration of retinol found in colostrum provides approximately 656.5 mg/day 

for infants born to healthy mothers and 626.5 mg/day for infants of diabetic mothers, 

based on a daily consumption of 500 mL of breast milk and need Vitamin A 400 

mg/day, thus reaching the requirement of the infant. The diabetic mothers showed 

significant risk factors and complications related to gestational diabetes. Although no 
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difference was found in serum retinol concentration and colostrum among women 

with and without gestational diabetes, the individual analysis shows that parturients 

women with diabetes are 4.9 times more likely to develop vitamin A deficiency than 

healthy parturients. However, the supply of vitamin A to the newborn was not 

committed in the presence of gestational diabetes. 

 

 

Keywords:. Vitamin A, Gestational Diabetes, Colostrum, Puerperium, 

Hypovitaminosis A. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A vitamina A é de fundamental importância para a saúde humana e de diversas 

espécies de animais (OLIVEIRA; MARINHO, 2010). O retinol possui papéis 

essenciais no processo visual, crescimento e diferenciação celular; desenvolvimento 

e manutenção do tecido epitelial; reprodução e resistência às infecções (BASU; 

BASUADO,1997; DEBIER; LARONDELLE, 2005; FERRINI, 2006; SAPIM et al., 

2000). 

A hipovitaminose A é um dos maiores problemas de saúde pública 

mundialmente, sendo o segundo problema nutricional mais prevalente (WHO, 2005). 

Os principais grupos de risco para o desenvolvimento da hipovitaminose A são 

crianças em idade pré-escolar, gestantes e lactantes (FUSTINONI, 2008). A 

deficiência de vitamina A subclínica aumenta a susceptibilidade a processos 

infecciosos, podendo provocar quadros de imunodeficiência de origem nutricional, 

além de agravar quadros diarreicos (SOUZA et al., 2012). Barbosa et al. (2011) 

verificou que crianças durante uma pneumonia apresentaram uma redução 

transitória dos níveis de retinol.   

Estudos tem demonstrado uma relação entre retinol, sua proteína 

transportadora (RBP) e doenças como a diabetes. A diabetes é um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum à hiperglicemia 

(BRASIL, 2006), e essa hiperglicemia é resultado de defeitos na ação e/ou secreção 

da insulina ou ambas (GOMES; LERARIO, 2009). A classificação atual do DM 

preconizada pela American Diabetes Association (2011a) é baseada na etiologia do 

Diabetes e inclui quatro classes clínicas, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes 

gestacional e outros tipos específicos. 

O diabetes mellitus gestacional é qualquer diminuição da tolerância à glicose, 

de magnitude variável, diagnosticada pela primeira vez na gestação (PADILHA et al., 

2010), podendo ou não persistir após o parto (COUTINHO et al., 2010). Evidências 

sugerem que na diabetes alterações no transportador de glicose (GLUT-4) em 

adipócitos interfeririam nas concentrações plasmáticas de RBP-4 (WOLF, 2007) e 

esse processo inibiria a sinalização da insulina e estimulando a gliconeogênese 

(LUFT, 2010). 
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Diante disso, as mulheres com diabetes gestacional possuem sua fisiologia e 

bioquímica modificadas na presença desta patologia e isso pode repercutir também 

no metabolismo da vitamina A, visto que é diretamente relacionado com 

metabolismo de macronutrientes como proteínas e lipídeos, bem como estas 

mulheres constituem um grupo de risco para hipovitaminose A. 

A concentração de retinol sérico materno reduzido pode influenciar no estado 

nutricional fetal de vitamina A, e posteriormente do recém-nascido. O retinol do leite 

materno pode ser influenciado pela concentração sanguínea e, por conseguinte 

comprometer o fornecimento de vitamina A para o neonato, já que este será a única 

fonte deste micronutriente até os primeiros seis meses de vida. 
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1.1 - VITAMINA A 

 

Reconhecida em 1912 (HOPKINS, 1912), a vitamina A é uma expressão que 

designa compostos que possuem um anel cíclico e hidrofóbico de β-ionona 

(DEBIER; LARONDELLE, 2005), com 5 insaturações, sendo a primeira no carbono 

5. No carbono 15 estão localizadas as substituições que caracterizam bioquicamente 

as diversas formas biológicas com atividade de vitamina A (figura 1). 

 

Figura 1. Estrutura química das diferentes formas dos retinóides (all-trans-retinol 

((2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-cyclohex-1-enyl)-nona-2,4,6,8-tetrae-1-ol)).  

 

Fonte: Adaptado de BEZERRA, 2008. 

 

Os retinóides possuem uma natureza altamente instável apresentando 

sensibilidade à oxidação, com isso sofrem isomerização facilmente quando expostos 

à luz, oxigênio e temperaturas elevadas (GUNDERSEN; BLOMHOFF, 2001). Sua 

estabilidade está relacionada às duplas ligações e sua conformação em trans, 

conferindo-lhes características específicas no espectro de absorção na faixa da luz 

ultravioleta facilitando sua identificação e quantificação espectrofotométrica (ROSS; 

HARRISON, 2007). 

As vitaminas não são produzidas pelo organismo, desta forma a obtenção ocorre por 

meio da dieta, na forma de ésteres de retinil (vitamina A pré-formada) encontrada em 

alimentos de origem animal ou como carotenóides (pró-vitamina A) em alimentos de origem 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gundersen%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11762772
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vegetal, (ALMEIDA-MURADIAN, PENTEADO, 2003). Estes carotenóides podem ser 

rompidos originando duas moléculas de retinol, pois possuem em sua estrutura estas formas 

de retinóides, como mostra a figura 2.  

 

Figura 2- Características do β-caroteno  quanto a estrutura química (A) e rompimento 

formando duas moléculas de retinol (B).  

 

Fonte: AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006. 

 

 

O retinol dietético, em alimentos de origem animal, é encontrado principalmente 

em vísceras, pescados, mariscos, gema de ovo, manteiga e leite (ALMEIDA-

MURADIAN, PENTEADO, 2003), podendo estar presente nas membranas ou nos 

estoques lipídicos celulares. Nos vegetais, na forma de precursores da vitamina A 

(carotenóides), são encontrados em frutas e legumes amarelos ou alaranjados, e 

vegetais verde-escuros (BRASIL, 2002). O mais ativo dos carotenóides é o β-

caroteno, pois cerca de 50% pode ser convertido a retinol (RODRIGUEZ-AMAYA, 

1989), enquanto que as outras formas como o α-caroteno e as α e β-criptoxantinas, 

têm aproximadamente metade da atividade do β-caroteno (McCANCE, 

WIDDOWSON, 1994).  

A) 

B) 
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O retinol possui papéis essenciais no processo visual, crescimento e 

diferenciação celular; desenvolvimento e manutenção do tecido epitelial; reprodução 

e resistência às infecções (BASU; BASUADO,1997; DEBIER; LARONDELLE, 2005; 

FERRINI, 2006; SAPIM et al., 2000), além de iniciar o impulso nervoso, agindo como 

carreador de resíduos manosil, na síntese de algumas glicoproteínas e na produção 

de muco (YUYAMA et al., 2005). 

As carências de micronutrientes são comuns em países em desenvolvimento e 

estão relacionadas a uma alimentação inadequada, a qualidade da dieta, sua 

biodisponibilidade ou a saúde comprometida do indivíduo como em infecções 

(RAMAKRISHNAN, 2002). A hipovitaminose A constitui um dos problemas de saúde 

pública mais preocupante no mundo, principalmente nos grupos com necessidades 

fisiológicas aumentadas, como crianças e mulheres em idade reprodutiva 

(SUSKIND, 2009). Um estado de carência persistente irá prejudicar as funções 

fisiológicas, tanto em crianças quanto em indivíduos adultos, ainda que os sinais 

clínicos de carência não sejam evidentes (SOMMER, 1995).  

A situação de deficiência da vitamina A materna provavelmente repercutirá na 

concentração desta vitamina no leite materno (GARCIA, 2009). Sendo o leite 

materno a principal fonte, senão a única, de vitamina A para o lactente, essa 

depleção comprometerá também as reservas desta vitamina no lactente (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2001). 

A deficiência de vitamina A, denominada como hipovitaminose A, pode 

acarretar comprometimento na visão em crianças causando cegueira permanente, 

contribuindo também para a elevação dos índices de mortalidade infantil associada a 

processos infecciosos, já que pode comprometer a imunidade da criança (BRASIL, 

2005). Nesta situação, a integridade das barreiras epiteliais e o sistema imune estão 

comprometidos antes das alterações da função visual (SOMMER, 1995), podendo 

prejudicar a resposta imunológica, levando a uma maior prevalência e gravidade nas 

infecções, e comprometer o processo de cicatrização, tão vitais para o paciente com 

Diabetes Mellitus (DM).  
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1.1.1 - Metabolismo do Retinol 

 

A vitamina A obtida de fontes alimentares, em condições normais, de 70 a 90% 

é obtida na forma de ésteres de retinol (YUYAMA et al., 2005), e hidrolisados a 

retinol no intestino antes de serem absorvidos (HARRISON; HUSSAIN, 2001).  

Nos enterócitos, a reesterificação do retinol é mediada pela enzima lecitina-

retinol aciltransferase (LRAT) e os ésteres de retinol, juntamente com os 

triglicerídeos, são incorporados aos quilomícrons e levados através da linfa até a 

circulação sistêmica, sendo convertidos em quilomícrons remanescentes 

(HARRISON, 2005). Os ésteres de retinol provenientes dos quilomícrons são 

captados principalmente pelas células parenquimais hepáticas e em menor extensão 

por células de outros órgãos (BASU; BASUANO,1997; YUYAMA et al., 2005). 

Nas células parenquimais os ésteres de retinil são rapidamente hidrolisados a 

retinol, unindo-se em seguida à proteína transportadora de retinol (Retinol Binding 

Protein - RBP), uma proteína de transporte plasmática específica que leva o retinol 

das reservas hepáticas para as células-alvo (BASU; BASUANO,1997; ZANOTTI; 

BERNI, 2004), na qual a RBP-4 está relacionada aos tecidos hepáticos e adiposo, e 

suas demais formas (RBP 1,2,3,5,6 e 7) específicas a outros tecidos (D’AMBROSIO; 

CLUGSTON; BLANER, 2011). Desta forma, o retinol pode então ser armazenado no 

fígado ou lançado de volta à corrente sanguínea e esse complexo (retinol-RBP) é 

transportado para as células hepáticas sendo estocado como ésteres de retinil, 

essencialmente como retinil palmitato (DARCIE et al., 1997). A RBP sérica é 

predominantemente sintetizada pelos hepatócitos, mas tecidos extra-hepáticos como 

o rim e os adipócitos contêm aproximadamente 10 e 20%, respectivamente, da 

quantidade total produzida (BLOMHOFF et al, 1990). A figura 3 apresenta o 

metabolismo do retinol desde sua absorção até a sua utilização em tecidos 

periféricos. 
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Figura 3: Representação do metabolismo do retinol e ação nos tecidos alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BLOMHOFF, R; BLOMHOFF, H., 2006. 
Legenda: ROH: retinol; RE: Éster de retinol; QM: Quilomicron; QMR: Quilomicron 
Remanescente; QMR-RE: Quilomicron e Retinol; RBP: Proteína Transportadora de Retinol; 
RA: Ácido Retinóico; RAR: Receptor de Ácido Retinóico; RXR: Receptor X do Ácido 
Retinóide; TTR: Transtirretina.  

 

Os tecidos periféricos podem utilizar tanto o retinol dos quilomícrons quanto o 

presente no complexo com RBP. Quando a vitamina A da reserva hepática é 

mobilizada para os tecidos periféricos, os ésteres de retinil são hidrolisados por 

enzimas específicas (hidrolases ésteres de retinil), e o retinol livre liga-se a RBP 

formando um complexo com outra proteína chamada transtirretina (TTR), tornando a 

meia-vida do RBP mais duradoura, pois impede a sua perda durante a filtração 

glomerular (BLANER, 1989; NEWCOMER; ONG, 2000).  

O complexo retinol-RBP é captado por uma variedade de células que possuem 

receptores específicos para RBP em sua superfície (SOLOMONS, 2001). Nos 

tecidos-alvos ocorre a liberação da TTR e a RBP facilita a absorção do retinol 

através dos seus receptores pela bicamada lipídica por difusão simples 

(BELLOVINO et al., 2003), ou por receptores de superfície específicos que 
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possibilitam o seu transporte como a proteína celular ligadora de retinol (WOLF, 

2007). O retinol pode ser esterificado e armazenado ou pode ser convertido em 

outros metabólitos ativos, tal como o ácido retinóico (BASU; BASUADO, 1997). 

Em situações de reservas hepáticas adequadas de vitamina A, o retinol recém-

ingerido é armazenado nas células estrelares (DEBIER; LARONDELLE, 2005) como 

ésteres de retinila e quando essas reservas estão baixas, o fígado acumula RBP 

(YUYAMA et al., 2005). Todo o processo a partir da ingestão da vitamina A até a 

liberação pelas células estreladas leva em torno de 5 horas (AZAÏS-BRAESCO;  

PASCAL, 2000). No estado de jejum, 95% do retinol circulante estão ligados a RBP, 

e o restante é composto por ésteres de retinol associados a lipoproteínas e ácido 

retinóico ligado à albumina (D’AMBROSIO; CLUGSTON; BRANER , 2011).  

Dentre os tecidos alvo têm se a glândula mamária que é essencial para o 

fornecimento de nutrientes, inclusive a vitamina A para o neonato. 

 

1.1.2 – Mecanismos de Transferência para o Leite Materno 

 

Durante a gestação a transferência de vitamina A para o feto é limitada devido 

à seletividade placentária que atua regulando a passagem desta vitamina para o feto 

(SILVA, J. et al., 2007). A vitamina A pode ser obtida por meio do complexo 

retinol:RBP ou via quilomícrons, e a concentração de retinol-RBP sanguínea é 

mantida dentro de uma faixa estreita, independente da concentração de vitamina A 

no fígado (HASKELL; BROWN, 1999).  

Sugere-se que em condições de ingestão basal cerca de 70% da vitamina A 

absorvida esteja sendo transferida ao leite materno via RBP plasmática e 30% via 

quilomícrons, dessa forma secretada principalmente como holo-RBP (complexo 

RBP-retinol) (ROSS; PASATIEMPO; GREEN, 2004), de acordo com a figura 4. Em 

estudos com ratos mutantes, O’Byrne, Palczewski e Blaner (2006) mostraram que a 

lipase lipoprotéica (LLP) é a enzima essencial no processo de captação do retinol 

pós-prandial ao leite.  
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Figura 4: Mecanismo de Transferência da Vitamina A Proveniente da Dieta para o Leite 

Materno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ROSS; PASATIEMPO; GREEN, 2004.  

Legenda: QM: Quilomicron; RE: Retinol; TG: Triglicerídeos; LPL: Lipase Lipoproteíca; RE 
Leite: Retinol do Leite Materno; ROH-RBP Plasmático: Complexo entre Retinol e RBP 
Sanguíneo.  

 

Green et al. (2001a) especulam que durante a lactação, uma grande proporção 

de vitamina A oriunda de suplementos é direcionada preferencialmente à glândula 

mamária em relação ao que é destinada ao fígado, correspondendo a 60% do total 

absorvido, principalmente via quilomícrons, ao contrário do que ocorre em estados 

de não-lactância. Essa transferência é garantida pelo aumento da atividade da LLP 

no tecido mamário durante o parto e a lactação, sendo esta enzima responsável pela 

hidrólise de ésteres de retinil derivados dos quilomícrons, permitindo a transferência 

do retinol às células alveolares ou que sua ligação com os quilomícrons possa 

favorecer a internalização do retinol por meio do reconhecimento de receptores 

celulares de superfície (BENNEKUM et al., 1999). 

Assim, o consumo crescente da vitamina A ou sua suplementação aumentarão 

à contribuição dos quilomícrons em relação ao transporte de vitamina A para o leite 

materno (GREEN et al, 2001a). No entanto, esse mesmo mecanismo de transporte, 

devido à maioria do complexo vitamina A – quilomícrons (VA-QM) ser absorvido no 
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fígado, também deve fornecer reservas para manter a secreção de holo-RBP 

(complexo RBP-ROH) (ROSS; PASATIEMPO; GREEN, 2004).  

Alguns fatores podem influenciar a concentração de retinol no leite materno, 

tais como o estágio de lactação, pois há um decréscimo durante a lactação 

(MACIAS; SCHWEIGERT, 2001); o decorrer da mamada, sendo maior no leite do 

final da mamada (RIBEIRO; DIMENSTEIN, 2004); idade gestacional, já que a 

concentração de vitamina A no leite de mulheres com recém-nascidos a termo é 

superior ao leite de mulheres com partos prematuros (MELO; RIBERO, 

DIMENSTEIN, 2004); e paridade, quando a lactação prévia proporciona uma alta 

mobilização das reservas de retinol e alta transferência à glândula mamária 

(MENESES; TRUGO, 2005). 

Estudos mostram que o retinol no leite responde melhor à suplementação, mas 

não se correlaciona com os níveis de retinol no soro, nem com a condição clínica, 

principalmente em situações de deficiência de vitamina A (retinol < 10ug/dL no soro) 

(ROSS; PASATIEMPO; GREEN, 2004; DIMENSTEIN et al., 2006; RIBEIRO et al., 

2007). A Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere que concentrações  

menores que 1,1 micromol/L (30ug/dL) de retinol no leite materno poderiam não ser 

suficientes para acumular reservas adequadas no recém-nascido até o momento do 

desmame, por volta dos 6 meses de vida (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1996). 

Alguns estudos tem verificado relação entre retinol ou a proteína transportadora 

desta vitamina (RBP) com algumas patologias, dentre elas a diabetes mellitus. 

  

1.2 – DIABETES MELLITUS 

 

As alterações sofridas nos últimos tempos pela população estão principalmente 

relacionadas à alimentação e a expectativa de vida, com isso às causas de morte 

redefiniram a suscetibilidade às patologias, decorrente de maus hábitos alimentares 

(dietas hipercalóricas e hiperprotéicas), sedentarismos e sobrepeso (LIMA et al., 

2011). Dentre estas patologias, as doenças crônicas não transmissíveis como 

hipertensão arterial e diabetes são as mais associadas e prevalentes neste 

momento de transição demográfica e nutricional (COSTA; THULER, 2012). 

A diabetes representa uma pandemia global (SELLI et al., 2005), atingindo  em 

2004 cerca de 173 milhões com projeção de 300 milhões de pessoas em 2030 no 
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mundo (GOMES, 2009). Estima-se que no Brasil a prevalência da doença esteja em 

torno de 8% da população de 30 a 69 anos (DIAS; CAMPOS, 2012) apresentando 

magnitude comparável a países da Europa e da América do Norte (LIPSCOMBE; 

HUX, 2007; CARSTENSEN et al., 2008; EVANS et al., 2007). Em Portugal a 

prevalência da DM em 2011 foi de 12,7% (CORREIA et al., 2013). 

Estudo analisando dados de mortalidade do ministério da saúde tendo como 

causa a diabetes nas capitais brasileiras, período de quadriênios entre 1980-2007, 

demonstrou taxas mais elevadas no nordeste brasileiro, principalmente em Aracaju e 

São Luís, com importante tendência para declínio em Belo Horizonte, e Natal/RN 

apresentou taxas inferiores aos estados do nordeste citados anteriormente 

(MATTOS et al., 2012).  

O DM não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que apresentam em comum à hiperglicemia (BRASIL, 2006). Essa 

hiperglicemia é resultado de defeitos na ação e/ou secreção da insulina ou ambas, e 

suas consequências em longo prazo decorrem de alterações micro e 

macrovasculares que levam a disfunção, dano ou falência de vários órgãos como 

olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos (GOMES; LERARIO, 

2009).  

A classificação atual do DM preconizada pela American Diabetes Association 

(2011a) é baseada na etiologia do Diabetes e inclui quatro classes clínicas, 

conforme figura 5. 

Figura 5. Esquema representativo da classificação da diabetes mellitus de acordo 

com a American Diabetes Association (ADA, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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1.2.1 – Classificação do Diabetes Mellitus 

 

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1), forma presente em 5%-10% dos casos, é o 

resultado de uma destruição das células-β pancreáticas com consequente 

deficiência de insulina, na qual resulta em hiperglicemia, poliúria (excesso de urina), 

polidipsia (sede excessiva), polifagia (fome excessiva), perda de peso, sonolência, 

distúrbios eletrolíticos e cetoacidose (SESTERHEIM; SAITOVITCH; STAUB, 2007; 

MARCELINO; CARVALHO, 2005). Na maioria dos casos a destruição das células-β 

é mediada por autoimunidade, levando a deficiência absoluta de insulina (COSTA; 

FRANCO, 2005). A taxa de destruição das células-β é variável, sendo em geral mais 

rápida entre as crianças, contudo é lentamente progressiva em adultos jovens e é 

referida como latent autoimmune diabetes in adults (LADA) (GOMES; LERARIO, 

2009). Pessoas com DM1 são dependentes de insulina exógena para prevenir 

cetoacidose e óbito (SESTERHEIM; SAITOVITCH; STAUB, 2007; GOMES; 

LERARIO, 2009). 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é responsável por 90% a 95% dos casos que 

resulta de graus variáveis de resistência e deficiência relativa de secreção de 

insulina, pois independente de seu nível sérico estar adequado, é ineficiente para 

superar a resistência à insulina concomitante, resultando em hiperglicemia (FRANZ, 

2002). A maioria dos pacientes com essa forma de DM apresenta sobrepeso ou 

obesidade acometendo qualquer faixa etária (CORREA et al., 2003), mas é 

geralmente diagnosticado após os 40 anos, não são dependentes de insulina 

exógena para sobrevivência, porém podem necessitar de tratamento com insulina 

para a obtenção de um controle metabólico adequado (GOMES; LERARIO, 2009), 

tendo como principais complicações as relacionadas à visão, comprometimento 

renal (nefropatia diabética), e danos neuronais (SCHEFFEL  et al., 2004). 

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é qualquer diminuição da tolerância à 

glicose, de magnitude variável, diagnosticada pela primeira vez na gestação 

(PADILHA et al., 2010), podendo ou não persistir após o parto (COUTINHO et al., 

2010). Similar ao DM2, o DMG é associado tanto a resistência à insulina quanto à 

diminuição da função das células-β que são incapazes de satisfazer as 

necessidades orgânicas crescentes de insulina (KRZYZANOWSKA et al., 2008). 

Ocorre em 1% a 14% das gestantes, dependendo da população estudada, do teste 
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de classificação empregado, e é associado ao aumento de morbidade e mortalidade 

perinatal (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2011b).  

Existem outros tipos menos comuns de diabetes, sua apresentação clínica é 

variada e depende da alteração de base, como os defeitos genéticos na função das 

células-β pancreáticas; defeitos genéticos na ação da insulina; doenças do pâncreas 

exócrino; endocrinopatias; diabetes induzido por medicamentos ou agentes químicos 

e por infecções (GOMES; LERARIO, 2009). 

Diversos grupos populacionais vêm desenvolvendo a diabetes aumentando a 

prevalência em grupos de risco, principalmente em mulheres em idade reprodutiva 

(FERNANDES et al., 2012) desenvolvendo no período gestacional a denominada 

diabetes gestacional. 

 

1.2.2 – Diabetes Mellitus Gestacional  

 

A incidência de DMG é variável sendo influenciada por fatores geográficos, 

étnicos e raciais (FERRARA, 2007). Nos Estados Unidos avalia-se que 8% de 4 

milhões de gestações estejam relacionadas ao diabetes, 88% desta prevalência 

desenvolveu durante a gestação e 12% anteriormente à gestação (SCHNEIDER et 

al., 2012). A prevalência de diabetes gestacional em mulheres portuguesas foi de 

4,9% em 2011 (CORREIA et al., 2013). Mulheres com diabetes tipo 1 estão em torno 

de 1% a 2% das gestações (GOLBERT; CAMPOS, 2008).  

Em um ambulatório de gestação de alto risco de Porto Alegre (RS), no período 

de 1997 e 2000, as causas mais freqüentes de encaminhamento de gestantes foram 

hipertensão arterial (24,7%) e diabetes gestacional (10,1%) (BUCHADQUI; CAPP; 

FERREIRA, 2006). 

Estudo conduzido em 6 capitais brasileiras para determinar a prevalência de 

diabetes gestacional com mulheres de 20 anos e entre 21 e 28 semanas de 

gestação, sem diabetes prévia, verificou que 7,6% desenvolveram diabetes durante 

a gestação (SCHMIDT et al., 2000). Achados do mesmo autor ao comparar as duas 

classificações vigentes ADA e WHO (World Health Organization) verificou uma 

prevalência de 2,4% e 7,2%, respectivamente, de acordo com os critérios de 

classificação (SCHMIDT et al., 2001). 

A prevalência de diabetes gestacional na cidade de Natal, RN, não é 

conhecida, pois tanto a maternidade quanto a Secretaria Estadual e Municipal de 
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Saúde não contabilizam os casos existentes. No entanto, o Ministério da Saúde 

afirma que a prevalência no Brasil é de 7,6% dentre as mulheres com mais de 20 

anos (BRASIL, 2010), baseado no estudo citado anteriormente.  

Em uma gestação normal, no primeiro trimestre gestacional predominam os 

efeitos da utilização da glicose materna pelo feto, induzindo a uma tendência de 

hipoglicemia e diminuição das necessidades da insulina materna (GOLBERT; 

CAMPOS, 2008). Contudo, no terceiro trimestre a principal alteração é a resistência 

insulínica, período em que a gestante torna-se menos sensível à insulina em 

aproximadamente 50%, havendo uma maior necessidade deste hormônio 

(BUCHANAN et al., 1990), aumentando em cerca de 200 a 250% sua secreção 

(BABOUR et al., 2007). 

A resistência à insulina durante a gestação pode ser resultado da combinação 

do aumento da adiposidade materna, ingestão calórica e dos efeitos de diminuição 

da sensibilidade à insulina pelos hormônios placentários (FRANZ, 2002; 

BUCHANAN; XIANG, 2005; GOLBERT; CAMPOS, 2008). A maior parte das 

mulheres com diabetes gestacional retorna à tolerância normal aos carboidratos no 

puerpério (NOGUEIRA et al., 2011). Como após o parto ocorre uma rápida 

diminuição da resistência à insulina, sugere-se que a maior contribuição à ocorrência 

de diabetes gestacional seja devido aos hormônios placentários (BUCHANAN et al., 

2007).  

O lactogênio placentário humano (HPL) é um hormônio produzido pela 

placenta, seus níveis são crescentes a partir do segundo trimestre e é o maior 

responsável pela resistência à insulina (RYAN, 2003). Na gestação estão 

aumentados cortisol, estrógenos, progesterona e prolactina, que também diminuem 

a sensibilidade à insulina (DEMEY-PONSART et al., 1982). 

A reduzida atividade da insulina durante a gravidez resulta em um estado 

metabólico que objetiva disponibilizar nutrientes preferencialmente para o feto 

(MARUICHI; AMADEI; ABEL, 2012). Com a resistência o nível circulante de insulina 

é elevado, uma vez que em gestações saudáveis o pâncreas compensa a demanda 

periférica aumentada, mantendo a glicemia em níveis normais (GOLBERT; 

CAMPOS, 2008), e é essa resposta metabólica que diferencia uma gravidez 

saudável para o desenvolvimento de diabetes gestacional, uma vez que as mulheres 

que não tem uma adequada secreção a desenvolvem (KRZYZANOWSKA, 2008). 
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Na gestação saudável a glicose materna passa pela placenta por difusão 

facilitada e no estado de hiperglicemia materna o feto responderá a este estímulo 

levando a hiperglicemia e consequente hiperinsulinemia fetal, pois seu pâncreas 

está formado e ativo desde a 10ª semana, e como a insulina é hormônio 

anabolizante, determinará a macrossomia fetal e todas as suas consequências como 

o risco elevado de tocotraumatismos (BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011). 

A gravidez na mulher diabética está associada com o risco aumentado tanto 

para o feto quanto para a mãe, e a macrossomia é a principal complicação fetal 

(AMORIM et al., 2009) que está relacionada à obesidade infantil e síndrome 

metabólica no adulto (BOERSCHMANN et al., 2010; VAARASMAKI et al., 2009). 

Além disso, o feto devido à exposição a alterações metabólicas diversas pode 

apresentar hipoglicemia, hiperinsulinemia, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia, 

policitemia e distúrbios respiratórios (BASSO et al., 2007). A complicação materna 

mais comum associada à macrossomia fetal é o parto cesárea, o qual favorece as 

complicações a ele inerentes como hemorragias e infecções puerperais 

(HOLLANDER; PAARLBERG; HUISJES, 2007).  

O tratamento do diabetes durante a gestação visa um bom controle glicêmico. 

Quando ocorre uma falha na obtenção desse controle por meio da dieta, associada 

ou não a exercícios físicos ocorre à indicação da insulinoterapia. O número de 

gestantes que utilizam insulina depende da população e dos parâmetros glicêmicos 

utilizados podendo chegar a mais de 60% desta população (SILVA, J. et al., 2007). A 

insulinoterapia é indicada para gestantes portadoras de DM1, substituído pelo 

hipoglicemiante oral nas com DM2, sempre em associação com dieta e exercício. No 

DMG preconiza-se o uso de insulina humana, sempre que houver falha do controle 

glicêmico materno (BASSO et al., 2007).  

 

1.3 –  VITAMINA A E DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 

 

Na situação de jejum em torno de 95% da RBP circulante está associada ao 

retinol (complexo RBP-retinol) (VOGEL et al., 2002), demonstrando que a 

concentração de retinol a nível sanguíneo estaria aproximadamente na proporção de 

1:1 (MILLS; FURR; TANUMIHARDO, 2008) com a RBP (SOPRANO, 1994). Os 

fatores que podem influenciar o nível do retinol sérico incluem a quantidade ingerida, 

absorção ou transporte. Este transporte está diretamente relacionado à 
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concentração de RBP, e esta pode ser influenciada em situações de resposta de 

fase aguda e estado nutricional comprometido, como na desnutrição energético 

proteica (BASU; BASUALDO, 1997).  

As informações sobre a relação entre retinol, RBP e diabetes são conflitantes e 

inconclusivas. Os trabalhos encontrados na literatura sobre o tema abordam 

situações diversas em humanos e animais. Tuitoek (1996) observou que em ratos 

com diabetes induzida tinham alteração nas concentrações de retinol apresentando 

níveis diminuídos a nível sanguíneo e retina, e elevado no fígado, sugerindo 

alteração no transporte desta vitamina. A concentração de RBP em pacientes 

diabéticos estaria relacionada à dependência de insulina (BASU; BASUALDO, 

1997), bem como à obesidade (GRAHAM et al., 2006; HU et al., 2008).  

Estudos têm demonstrado que a RBP produzida no tecido adiposo estaria 

associada a esta resistência à insulina em pacientes diabéticos e obesos por 

interferir na sinalização da insulina (KELLY et al., 2010), além disso Haider et al. 

(2007) verificou que na perda de peso em pacientes com obesidade mórbida pós-

cirurgia bariátrica a concentração de RBP-4 diminuiu.  

Evidências sugerem que a deficiência do transportador de glicose (GLUT-4) em 

adipócitos leva a elevada liberação de RBP-4 na circulação (WOLF, 2007), e essa 

elevação seria responsável pela interrupção da sinalização da insulina no tecido 

muscular (YANG et al., 2005), por meio da redução da enzima fosfatidilinositol 3-

quinase (PI-3-quinase) e a subsequente não fosforilação do receptor de insulina do 

substrato-1 (IRS-1), conforme a figura 6; já no fígado, a RBP4 não afetaria PI-3-

quinase, mas em vez disso, elevaria a expressão da enzima fosfoenol piruvato 

carboxiquinase (PEPCK), resultando no aumento da produção hepática de glicose 

influenciando na homeostase da glicose sanguínea, provocando o aumento da 

insulina sérica (WOLF, 2007). Os mecanismos não são totalmente conhecidos em 

humanos, mas o processo parece inibir a sinalização da insulina e estimular a 

gliconeogênese (oxaloacetato -> fosfoenolpiruvato) (LUFT, 2010). 
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Figura 6 – Proposição da influência da RBP-4 proveniente do tecido adiposo na resistência a 

insulina, estudo em ratos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de WOLF, 2007. 
Legenda: PI-3-quinase: enzima fosfatidilinositol 3-quinase; PEPCK: enzima fosfoenol 
piruvato carboxiquinase; GLUT-4: transportador de glicose; OAA: Oxaloacetato; PEP: 
fosfoenolpiruvato; 

 

Da mesma forma as informações sobre as concentrações de retinol e RBP 

séricos em mulheres acometidas com diabetes gestacional são escassas, 

principalmente em parturientes. Choi et al. (2008), Lewandowski et al. (2008) e Chan 

et al. (2007) verificaram uma elevação da RBP em gestantes diabéticas, enquanto 

que Krzyzanowska (2008) constataram sua concentração diminuída e Silha et al. 

(2007) não encontraram uma associação.  

Ademais, no diabetes mellitus é frequente a deficiência de micronutrientes 

(BONNEFONT-ROUSSELOT, 2004) e durante o período gestacional essa 

deficiência pode trazer consequências para a gestante e para o desenvolvimento do 

feto (BASEGGIO, 2012). A concentração de retinol sérico materno reduzido pode 

influenciar no estado nutricional fetal de vitamina A, e posteriormente do recém-

nascido, principalmente em mulheres com diabetes gestacional, já que estes podem 

ter seu metabolismo energético alterado devido à patologia. O retinol do leite 

materno pode ser influenciado pela concentração sanguínea e, por conseguinte 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Dr+Dominique+Bonnefont-Rousselot%22
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comprometer o fornecimento de vitamina A para o neonato, já que este será a única 

fonte deste micronutriente até os primeiros seis meses de vida. 

Inclusive, na situação de diabetes descompensado, a carência de vitamina A 

pode não ser melhorada com a sua suplementação, pois devido a suas alterações 

metabólicas, essa prática pode aumentar a concentração de vitamina A no fígado 

levando a uma toxicidade hepática (ASSIAMIRA, 2007).  

Diante disso, as mulheres com diabetes gestacional possuem seu metabolismo 

modificado na presença desta patologia e isso pode repercutir também no 

metabolismo da vitamina A, visto que é diretamente relacionado com os 

macronutrientes (proteínas e lipídeos), bem como estas mulheres fazem parte dos 

grupos de risco para desenvolvimento da hipovitaminose A. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a concentração de retinol em parturientes diabéticas e saudáveis no 

pós-parto imediato. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar as parturientes saudáveis e com diabetes mellitus gestacional 

quanto a dados do pré-natal e parto; 

 

- Avaliar a concentração do retinol no soro de parturientes com diabetes 

mellitus gestacional e saudáveis; 

 

- Avaliar a concentração do retinol no leite materno de parturientes com 

diabetes mellitus gestacional e saudáveis; 

 

- Correlacionar a concentração do retinol do soro materno com o retinol do leite 

materno no grupo de parturientes com diabetes mellitus, e no grupo das parturientes 

saudáveis; 

  

- Verificar se a concentração do retinol no leite materno das parturientes 

diabéticas e saudáveis atinge as necessidades dos recém-nascidos; 

 

- Analisar a ocorrência de hipovitaminose A entre os grupos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Estudo caso-controle do tipo transversal composta por parturientes voluntárias 

atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) Natal, RN, Brasil. Estas 

foram organizadas em grupo controle (sem diabetes gestacional, denominadas 

saudáveis) e grupo teste (com diabetes gestacional) de acordo com os critérios de 

inclusão. Esta maternidade é reconhecida como instituição de referência para partos 

de alto risco, contemplando mulheres que tenham tido diabetes durante a gestação.  

 

3.2 CÁLCULO AMOSTRAL 

 

Para o cálculo amostral foi utilizado inicialmente a Análise de Poder a priori. Os 

parâmetros utilizados foram tamanho de efeito 0,70; probabilidade de erro (α) 0,05; 

poder do teste (1-β) 0,95; intervalos de confiança, 95%; valor crítico de t, 1,98; graus 

de liberdade, 108; poder real, 0,95; resultando em um tamanho da amostra total de 

110 sujeitos. Inicialmente foi considerado o maior número de sujeitos (comparação 

de médias para medidas independentes) para cada grupo, resultando no tamanho 

igual da amostra para os grupos estudados, 55 parturientes diabéticas e 55 

saudáveis. Cálculo realizado por meio do programa G* Power® 3.0. Estas foram 

recrutadas no período de um ano (agosto 2011 a agosto de 2012) totalizando 109 

sujeitos, no qual corresponde a 99,09% da proposição inicial, composto por 73 

parturientes saudáveis e 36 com diabetes gestacional, recrutamento correspondente 

a 67% e 33% das parturientes, respectivamente. 

Após a coleta de dados foi verificado o tamanho do efeito por meio da Análise 

de Poder de Sensibilidade para cada teste utilizado (comparação de médias para 

medidas independentes e correlação bivariada), considerando o tamanho dos 

grupos alcançados na coleta. Neste se obteve um tamanho de efeito de 0,74 

aproximando-se de 0,80 que é considerado pela classificação de Cohen como 

grande efeito (CONBOY, 2003). 
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3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

O diagnóstico de diabetes gestacional foi determinado durante o pré-natal e 

esta informação foi obtida no prontuário de cada paciente, não sendo objetivo deste 

trabalho realizar o diagnóstico individual. Foram incluídas no estudo mulheres com 

idade entre 18 e 40 anos; sem patologias associadas (neoplasias, cardiopatias, 

doenças do trato gastrintestinal, hepática e infecciosas como sífilis e HIV); ausência 

de concepto único com má-formação, recém-nascidos a termo e que não fizeram 

uso de suplementos vitamínicos contendo vitamina A durante a gestação. Incluem-

se neste critério mulheres com diabetes gestacional sem a utilização de insulina. 

 

3.4 COMITÊ DE ÉTICA 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

(protocolo nº 325 – 09). Após esclarecimento dos objetivos da pesquisa e obtida à 

autorização por meio do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), foi 

submetido um questionário para obtenção de informações como dados pessoais, 

pré-natal e parto. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

Os dados do pré-natal e informações sobre o parto foram coletados no 

prontuário de cada parturiente. A idade materna foi calculada de acordo com a data 

do nascimento. O número de gestações e partos foi anotado a partir da informação 

materna, sendo recodificada a paridade para análise como primíparas (um parto) ou 

multíparas (dois ou mais partos). O tipo de parto foi obtido por busca em prontuário 

sendo admitido parto normal (expulsão do concepto) ou cesárea (procedimento 

cirúrgico). O peso da criança ao nascer também foi registrado. 

O estado nutricional pré-gestacional foi avaliado de acordo com o índice de 

massa corporal (IMC), que corresponde ao peso dividido pelo quadrado da altura 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995), assim como o IMC gestacional.  

Os valores de hemoglobina foram obtidos por meio de consulta ao cartão da 

gestante e coletada a dosagem realizada no terceiro trimestre da gestação. A 
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glicemia materna em jejum foi obtida no cartão da gestante referente ao período do 

terceiro trimestre da gestação.  

 

3.6 VALORES DE REFERÊNCIA  

 

O estado nutricional pré-gestacional foi classificado em adequado (IMC inferior 

a 24,99 Kg/m2), sobrepeso (IMC entre 25 e 29,99 kg/m2) e obesidade (IMC superior 

a 30 Kg/m2) (BRASIL, 2004), enquanto que o IMC gestacional foram utilizados os 

critérios de Atalah et al. (1997), classificando em gestantes de baixo peso, peso 

normal, sobrepeso e obesas. 

A macrossomia do recém-nascido foi identificada em situações em que o peso 

foi igual ou superior a 4.000 g (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995).  

O ponto de corte utilizado para hemoglobina caracterizando a anemia foi de 

11,0 g/dL, faixa determinada pela Organização Mundial de Saúde para mulheres 

gestantes (2008). American Diabetes Assoaciation (2011b) estabeleceu como 

procedimento de rastreamento da diabetes gestacional uma glicemia em jejum 

detectada em uma ou mais dosagens acima do limite de 92 mg/dL 

Para caracterizar subclínica da hipovitaminose A foi determinado o ponte de 

corte de ≤ 0,7 µmol/L (≤ 20 µg/dL) de retinol a nível sérico e ≤ 1,4 µmol/L (≤ 40 

µg/dL) do retinol no leite materno (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996). De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2009) a magnitude da hipovitaminose A em uma população é classificada de acordo 

com sua prevalência, na qual dados entre 10 a 20 % de acometimento da população 

é tido como problema de saúde pública moderado, enquanto que acima de 20 % 

torna-se grave. 

O percentual de hipovitaminose A foi calculado com base de uma regra de três 

simples tomando por base o número total de participantes do grupo, como por 

exemplo as saudáveis, n = 73, e dentre esta totalidade o número de casos de 

valores considerados deficientes em relação ao soro materno (≤ 20 µg/dL), n = 2, 

portanto, se 73 corresponde a 100 %, então 2 corresponde a ‘x’, resultando em 2,7 

%. 

Para análise do requerimento nutricional foi utilizado a proposição do Institute 

of Medicine (2000) para recém-nascido de ingestão diária de vitamina A de 400 
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µg/dia, como observado no quadro 1, e o consumo de leite materno pelo lactente de 

500 mL/dia (ROSS; HARVEY, 2003). 

 

Quadro 1 - Recomendação diária de retinol (µg/dia) para lactentes, 
gestantes e lactantes. 

 

GRUPO AI RDA 

Lactentes (0-6 meses) 400 - 

Gestantes (19-30 anos) - 770 

Gestantes (31-50 anos) - 770 

Lactantes (19-30 anos) - 1300 

Lactantes (31-50 anos) - 1300 

Fonte: IOM (2000) 
Legenda: AI (); RDA (). 

 

 

 

3.7 COLETA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

Foram coletados, no início da manhã após jejum noturno de pelo menos 8 

horas, 5mL de sangue sendo posteriormente armazenado em tubo de polipropileno 

protegido da luz. Em seguida, foram coletados 3 mL de colostro, também 

armazenado nas mesmas condições, e transportadas para o Laboratório em 

Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição (LABAN), Departamento de Bioquímica do 

Centro de Biociências (UFRN). As alíquotas de sangue foram centrifugadas por 5 

minutos (500 xg) para separação e remoção do soro, e em seguida o colostro 

coletado foi levado ao banho maria à 37°C e agitada para homogeneização, no qual 

depois foi separado 500 µL, sendo armazenados a -20°C para posterior análise. A 

quantidade restante das amostras foi registrada e armazenada sob mesmas 

condições. 

 

3.8 EXTRAÇÃO DO RETINOL DAS AMOSTRAS 

 

O retinol do colostro foi extraído segundo Giuliano et al. (1992) adaptado. O 

método consistiu em uma saponificação e hidrólise alcalina utilizando como 

reagentes o hidróxido de potássio (50 %) e álcool etílico (95 %), respectivamente. A 
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proporção destes reagentes foi de 1:1 partindo de 500µL de colostro. Em seguida, 

as soluções foram homogeneizadas durante 1 minuto e submetidas ao aquecimento 

em banho-maria sob agitação a 60 ºC por 1 hora. Como reagente extrativo foi 

utilizado o hexano, sendo adicionado às amostras (2 mL), submetido a agitação por 

1 minuto e centrifugadas a 4000 rpm por 10 minutos. Após a separação das fases, a 

camada hexânica foi removida para outro tubo. Este processo ocorreu por três 

vezes, resultando em aproximadamente 6 mL.   

Uma alíquota de 3 mL da fase hexânica foi evaporada sob atmosfera de 

nitrogênio em banho-maria a 37 ºC. Os extratos foram redissolvidos em 500 µl de 

etanol absoluto em grau de pureza para cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) e centrifugadas por 1 minuto, conforme esquematização na figura 7. 

 

Figura 7: Esquema do procedimento da Extração do Retinol no Colostro. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O retinol no soro foi extraído seguindo o mesmo procedimento do colostro 

partindo de 1 mL de amostra, com exceção da etapa de saponificação, conforme 

modelo da figura 08. A concentração de retinol no soro e leite foram expressas em 

µg/dL.  

 

Figura 8: Esquema do procedimento da Extração do Retinol no Soro Materno. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.9 PREPARO DO PADRÃO DE RETINOL 

 

O padrão estoque de retinol foi preparado com 1 mg de retinol all-trans 

(Sigma® - St. Louis, USA) diluído em 1 mL de metanol absoluto e agitado por 60 

segundos. Em seguida foram realizadas duas diluições, sendo a última submetida à 

leitura em espectrofotômetro 700 Plus (Femto) a 325 nm, em cubeta de quartzo com 

capacidade para 2 mL, para confirmar a real concentração do padrão. Utilizou-se 

também o coeficiente de extinção específico (ε 1%, 1 cm = 1780) em etanol absoluto 

(Vetec) (MILNE; BOTNEN, 1986). A Figura 9 apresenta o esquema da diluição do 

padrão e a seguir, a fórmula utilizada no cálculo para obtenção da sua real 

concentração. 

 

Figura 9- Esquema das diluições do padrão de retinol para leitura no 

espectrofotômetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Padrão Estoque 
1300 µg/mL (1ª Diluição) 

1,3 mg retinol + 1 mL metanol absoluto (agitar 1’) 

Padrão de Trabalho 1 
130 µg/mL (2ª Diluição) 

0,1 mL padrão estoque +  
0,9 mL etanol absoluto 

(agitar 1’) 

Padrão de Leitura (Trabalho 2) 
6,5 µg/mL (3ª Diluição) 

0,05 mL padrão trabalho + 
0,95 mL etanol absoluto 

(agitar 1’) 

Leitura no Espectrofotômetro 

1 mL do padrão de leitura 
1 mL de etanol absoluto (branco) 
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Fórmula usada para a determinação da concentração real do padrão: 

 

[   ] do Padrão =  Aº/ ε% 

 

Onde: [  ] do padrão = concentração do padrão em gramas de retinol por 100 mL da solução 

de leitura (g/%); Aº = leitura da absorbância realizada no espectrofotômetro; ε% = coeficiente de 

extinção específico do retinol (ε% = 1780). 

 

3.10 ANÁLISE DO RETINOL 

 

A concentração de retinol foi determinada por CLAE nas seguintes condições: 

Cromatógrafo LC-10 AD Shimadzu Liquid Chromatography; Detector SPD-10 A 

Shimadzu UV-VIS; Integrador Chromatopac C-R6A Shimadzu; Coluna Shimpack 

CLC-ODS(M) 4,6 mm x 25 cm; Fase móvel Metanol 100 % e fluxo de 1,0 mL/min. A 

identificação e quantificação do retinol nas amostras foram estabelecidas por 

comparação com o tempo de retenção e a área do respectivo padrão, conforme 

figura 10. A concentração do padrão foi confirmada pelo coeficiente de extinção 

específico (e 1%, 1 cm= 1850) em etanol absoluto e comprimento de onda de 325 

nm (NIERENBERG; NANN, 1992).  

 

Figura 10. Perfil cromatográfico do padrão (A) e amostra de soro materno (B). 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

(A) 

(B ) 
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3.11 LINEARIDADE, EXATIDÃO E PRECISÃO DO MÉTODO 

 

A curva de calibração (linearidade) foi feita utilizando como padrão o retinol 

todo trans (Sigma), na qual o padrão estoque, previamente confeccionado a partir da 

pesagem de 1 mg do retinol diluído em 1 mL de etanol absoluto, foi fracionado em 

diferentes concentrações (1 ng/ 20µL, 2 ng/ 20µL, 4 ng/ 20µL, 8 ng/ 20µL, 16 ng/ 

20µL, 32 ng/ 20µL, 64 ng/ 20µL, 128 ng/ 20µL), sendo a partir destes dados que a 

concentrações de retinol nas amostras foi calculada. As áreas resultantes da 

aplicação destes padrões estão expressas na figura 11, na qual foi obtida a equação 

da reta por regressão linear (concentrações dos padrões versus suas respectivas 

áreas), obtendo um valor de R2= 0,9997. 

 
 

Figura 11. Curva de calibração do padrão em diferentes concentrações, demonstrado a 

equação da reta e coeficiente de regressão linear (R2). 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A exatidão do método foi verificada de acordo com o teste de recuperação. 

Consiste na adição do padrão de retinol em amostras do colostro (amostra teste) 

submetidas a todas as etapas de extração e quantificação de retinol, visando a 

verificação do percentual de recuperação do padrão interno. Para tanto, foram 

utilizados 3 grupos para este teste. O grupo A continha somente colostro, B, colostro 

e padrão e o C água e padrão, realizados em triplicata. Após esta simulação, os 

resultados demonstraram que a extração do retinol foi eficaz, visto que obteve uma 

recuperação total do padrão interno. 

A precisão do método foi testada por meio da repetitividade, na qual três 

amostras extraídas e redissolvidas em etanol absoluto foram aplicadas em três dias 

alternados. O coeficiente de variação foi inferior a 4%. 

 

3.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Para análise estatística foi utilizado o software IBM Statistical Package for 

Social  Sciences (SPSS®), versão 19  (Chicago, EUA). Os valores de retinol foram 

expressos em média e desvio padrão, e hipovitaminose A em porcentagem. As 

concentrações foram submetidas aos testes de Kolmogorov-Smirnov para verificar a 

normalidade das mesmas. Posteriormente, as diferenças entre as médias dos dados 

numéricos paramétricos foram submetidos ao teste t de Student para dados 

independentes. A relação entre o retinol do soro e colostro maternos, além destes 

com as características maternas, foram avaliadas pela correlação de Pearson. A 

razão de possibilidades (odds ratio) foi calculada para ocorrência de hipovitaminose 

A entre os grupos. Como para este cálculo é necessário que os grupos tenham 

tamanhos amostrais iguais, a correção foi realizada utilizando os percentuais de 

cada grupo individualmente. As diferenças foram consideradas significativas quando 

p < 0,05.  
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4.0 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

As 73 parturientes saudáveis e 36 diabéticas apresentavam uma média da 

idade de 26,5 ± 13 e 31,5 ± 5 anos, respectivamente (Tabela 1). Quase a metade 

das parturientes saudáveis tinham mais de 2 filhos (48%), enquanto que 75% das 

diabéticas eram multíparas. Essa prevalência também esteve presente em relação 

ao tipo de parto, no qual 78% das diabéticas tiveram o parto do tipo cesárea, 

enquanto 48% das saudáveis tiveram este mesmo tipo de parto. 

 

Tabela 1. Características Gerais de 109 parturientes saudáveis e diabéticas atendidas 
na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal/RN, 2012. 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS SAUDÁVEIS** DIABÉTICAS 

IDADE (ANOS) 26,5 ± 13* 31,5 ± 5* 

MULTIPARIDADE 
( ≥ 2 FILHOS) 

48% 75% 

TIPO DE PARTO  
(CESÁREA) 

48% 78% 

GANHO DE PESO (Kg) 10,2 ± 5 11,4 ± 5 

IMC PRÉ-GESTACIONAL 
(Kg/m2) 

23,4 ± 4* 30,3 ± 6* 

IMC GESTACIONAL 
(Kg/m2) 

27,7 ± 4* 32,8 ± 7* 

PESO DO RN (g) 3239,7 ± 542 3403,9 ± 909 

MACROSSOMIA  
(>4Kg) 

1,4% 22,2% 

GLICOSE EM JEJUM 
(mg/dL) 

75,4 ± 12* 124,1 ± 43* 

HEMOGLOBINA  
(g/dL) 

12,2 ± 3 11,8 ± 1 

* Diferença signiticativa p < 0,05 (Valores de p: Idade=0,03; Ganho de Peso=0,43; IMC Pré-
gestacional=0,000; IMC Gestacional=0,000; Peso do RN=0,28; Glicose em jejum=0,000; 
Hemoglobina=0,70) 

**Entende-se por saudáveis parturientes com idade entre 18 e 40 anos; sem patologias 
associadas (neoplasias, cardiopatias, doenças do trato gastrintestinal, hepática e infecciosas como 
sífilis e HIV); ausência de concepto único com má-formação, recém-nascidos a termo e que não 
fizeram uso de suplementos vitamínicos contendo vitamina A durante a gestação. 
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Em relação ao estado nutricional, o ganho de peso durante a gestação entre 

ambos os grupos foi em torno de 10 Kg (saudáveis: 10,2 ± 5 Kg; diabéticas: 11,4 ± 5 

Kg). O IMC pré-gestacional foi de 23,4 ± 4 Kg/m2 (sobrepeso) e 30,3 ± 6 Kg/m2 

(obesidade), e o IMC gestacional 27,7± 4 Kg/m2 (sobrepeso) e 32,8 ± 7 Kg/m2 

(obesidade) para parturientes saudáveis e diabéticas, respectivamente.  

Foi registrado também o peso do recém-nascido apresentando uma média de 

3239,7 ± 542 g entre as saudáveis e 3403,9 ± 909 g para diabéticas, não diferindo 

estatisticamente. Contudo, na análise individual observou-se uma ocorrência 

relacionada à macrossomia de 1,4 % para saudáveis e 22,2 % entre as diabéticas. 

 

4.2 ASPECTOS BIOQUÍMICOS 

 

Quanto aos exames bioquímicos verificou-se que a glicose em jejum das 

saudáveis apresentou uma média de 75,4 ± 12 mg/dL e diabéticas 124,1 ± 43 

mg/dL, como também a hemoglobina de 12,2 ± 3 g/dL e 11,8 ± 1,0 g/dL, 

respectivamente. 

 

4.2.1 CONCENTRAÇÃO DE RETINOL NO SORO E COLOSTRO MATERNOS. 

 

Na investigação da concentração de retinol, de acordo com a figura 12, o soro 

apresentou uma média de 39,7 ± 12,5 µg/dL para parturientes saudáveis e 35,1 ± 15 

µg/dL para diabéticas. Em relação ao colostro, as saudáveis obtiveram uma média 

131,3 ± 56,2 µg/dL e as diabéticas 125,3 ± 41,9 µg/Dl, conforme figura 13. As 

concentrações das amostras biológicas ao serem comparadas de ambos os grupos 

não foram estatisticamente diferentes. Foi verificada individualmente a correlação do 

soro com o seu respectivo colostro não apresentando associação entre si, nem entre 

estas variáveis versus as características maternas. 
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Figura 12. Concentração média de retinol no soro materno de 109 parturientes saudáveis* e 
diabéticas atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal/RN, 2012. 

 

Sem diferença significativa 
 
* Entende-se por saudáveis parturientes com idade entre 18 e 40 anos; sem patologias associadas 
(neoplasias, cardiopatias, doenças do trato gastrintestinal, hepática e infecciosas como sífilis e HIV); 
ausência de concepto único com má-formação, recém-nascidos a termo e que não fizeram uso de 
suplementos vitamínicos contendo vitamina A durante a gestação. 

 
 

Figura 13. Concentração média de retinol no colostro de 109 parturientes saudáveis* e 
diabéticas atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal/RN, 2012. 

 
Sem diferença significativa 
  
* Entende-se por saudáveis parturientes com idade entre 18 e 40 anos; sem patologias associadas 
(neoplasias, cardiopatias, doenças do trato gastrintestinal, hepática e infecciosas como sífilis e HIV); 
ausência de concepto único com má-formação, recém-nascidos a termo e que não fizeram uso de 
suplementos vitamínicos contendo vitamina A durante a gestação. 
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A ocorrência de hipovitaminose A no soro e colostro dos grupos estudados está 

representada na tabela 2, de acordo com os critérios e valores de referência do 

World Health Organization (1996; 2009). A probabilidade da concentração de retinol 

no colostro estar abaixo 40 µg/dL foi a mesma tanto para mães saudáveis como 

para mães diabéticas, demonstrando que a razão entre os grupos é 1, ou seja, a 

probabilidade dos grupos apresentarem hipovitaminose A em leite materno é a 

mesma.  

Observa-se também que a probabilidade da concentração de retinol no soro 

materno estar abaixo de 20 µg/dL foi de 24:1 para mães saudáveis e 5:1 para mães 

diabéticas. Com base nesses resultados, as diabéticas são 4,9 vezes mais prováveis 

de estarem com a concentração de retinol no soro abaixo de 20 µg/dL. Além disso, a 

razão entre os grupos indica que as diabéticas estão aproximadamente 5 vezes  

mais propícias a desenvolver hipovitaminose A do que as saudáveis. Contudo, a 

hipovitaminose A no grupo das parturientes diabéticas pode ser considerado como 

um problema de saúde pública moderado, tendo como padrão comparativo o retinol 

sérico.  

 

 

Tabela 2: Percentual de Hipovitaminose A de acordo com a concentração de retinol no 
Soro* e Colostro de 109 Parturientes saudáveis** e diabéticas atendidas na Maternidade 
Escola Januário Cicco, Natal/RN, 2012. 

 

 

HIPOVITAMINOSE A SAUDÁVEIS DIABÉTICAS 

SORO MATERNO 4,1 % 16,7 % 

COLOSTRO MATERNO 2,7 % 2,8 % 

* Critérios e valores de referência da WHO, (1996; 2009).  

**Entende-se por saudáveis parturientes com idade entre 18 e 40 anos; sem patologias associadas 

(neoplasias, cardiopatias, doenças do trato gastrintestinal, hepática e infecciosas como sífilis e HIV); 
ausência de concepto único com má-formação, recém-nascidos a termo e que não fizeram uso de 
suplementos vitamínicos contendo vitamina A durante a gestação. 

 

 

 

 

 



51 
 

 

4.3 NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE VITAMINA A PARA O RECÉM-NASCIDO 

 

O requerimento nutricional para o recém-nascido foi estimado e constatou-se 

que o fornecimento por dia de vitamina A para os filhos das parturientes saudáveis 

foi de aproximadamente 656,5 µg/dia, e 626,5 µg/dia para os das diabéticas, levando 

em consideração a concentração de retinol analisada, neste trabalho, no colostro. 

Esta avaliação teve por base a proposição do consumo do leite colostro de 500 

mL/dia (ROSS; PASATIEMPO; GREEN, 2003) e tendo como medida comparativa a 

necessidade diária, com valor de referência do Institute of Medicine (2000) para 

recém-nascido para ingestão de vitamina A, que é de 400 µg/dia.  

Ao verificar se as mulheres com hipovitaminose A (análise sérica) forneciam 

quantidade suficiente de vitamina A para seus recém-nascidos por meio do colostro, 

observou-se que 1,4% das parturientes saudáveis e 2,8% das parturientes 

diabéticas provavelmente não forneceriam a quantidade necessária para seus filhos. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os grupos estudados, principalmente as diabéticas, apresentaram 

características bem definidas e discutidas na literatura. As parturientes diabéticas do 

estudo atual apresentaram uma média de idade superior à idade das parturientes 

saudáveis, bem como descrito por Azevedo et al. (2002) que relacionou uma idade 

materna superior a 35 anos a um maior risco de complicações obstétricas, e 

consequentemente frequência aumentada de doenças crônicas como a diabetes 

gestacional. O Ministério da Saúde (MS) descreve que além da idade, o IMC 

materno ≥ 24 Kg/m² (sobrepeso e obesidade), macrossomia em gestação anterior e 

ganho de peso excessivo na gestação atual (BRASIL, 2010) são fatores de risco 

para diabetes gestacional.  

Neste estudo o ganho de peso médio durante a gestação entre os grupos foi 

semelhante, no entanto o IMC pré-gestacional médio das parturientes diabéticas foi 

classificado como obesidade, permanecendo assim até o IMC gestacional, já para 

as parturientes saudáveis o IMC pré-gestacional foi de sobrepeso permanecendo 

este até o final da gestação. Sendo assim, é possível perceber que não só a idade 

materna superior a 35 anos e o ganho de peso durante a gestação, mas também o 

IMC pré-gestacional eram características das parturientes com diabetes gestacional, 

relacionadas neste estudo. Amador et al. (2012) e Basso et al. (2007) verificaram 

que o ganho de peso de mulheres grávidas com diabetes gestacional estava 

relacionado à idade, paridade e IMC.  

Entretanto, no estudo também foi observado que na gestação atual a 

macrossomia foi evidente no grupo das parturientes diabéticas apresentando-se em 

22,2%, diferente do percentual encontrado para as parturientes saudáveis de 1,4%, 

demonstrando que embora o ganho de peso durante a gestação tenha sido 

semelhante entre os grupos, ao contrário do que afirma Melo et al. (2007) que 

associa a macrossomia ao ganho de peso gestacional excessivo, o fato das 

parturientes diabéticas estarem em média obesas antes da gestação pode ter 

repercutido no número de casos de macrossomia dos seus recém-nascidos, mais do 

que o aumento de peso gestacional. Dados semelhantes aos encontrados por Choi , 

Park e Schin (2011), na qual verificou que o excesso de peso e obesidade pré-

gestacional estão mais associados a complicações obstétricas como macrossomia 
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do que o ganho de peso gestacional. Dessa forma, destaca-se a importância do IMC 

pré-gestacional e não só do ganho de peso durante a gestação como fator de risco 

ao desenvolvimento de macrossomia, especialmente em parturientes com diabetes 

gestacional, já tão bem definido pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2010).  

Em adição, Horosz et al. (2011) encontrou associação entre a glicemia média 

no terceiro trimestre gestacional com a macrossomia do recém-nascido em mulheres 

com diabetes gestacional. No diabetes, a hiperglicemia está envolvida no 

desenvolvimento de complicações secundárias, para tanto é necessário que haja 

uma estabilização desse nível glicêmico (CASTRO; MIACHON, 2009). Essa 

hiperglicemia materna induz à hiperglicemia fetal, visto que por difusão facilitada à 

glicose atravessa a membrana placentária, e esta hiperglicemia estimula uma 

produção excessiva de insulina causando hiperinsulinemia fetal (LANDIM; 

MILOMENS; DIOGENES, 2008). As malformações congênitas dependem da 

presença de hiperglicemia materna no início da gestação e da qualidade de seu 

controle (BASSO et al., 2007), acometendo de 4 a 12 % dos recém-nascidos de 

mães diabéticas, sendo o coração o órgão mais atingido (ZIELINSKY et al., 2004).  

Este trabalho observou uma glicemia de jejum média de 121 mg/dL entre as 

parturientes diabéticas demonstrando uma confirmação para o diagnóstico, de 

acordo com a Americam Diabetes Association (2011b), na qual estabeleceu como 

procedimento de rastreamento da diabetes gestacional uma glicemia em jejum 

detectada em uma ou mais dosagens acima do limite de 92 mg/dL,  

Outra complicação associada à DMG seria o tipo de parto, na qual este 

trabalho verificou uma prevalência maior de cesariana entre as parturientes 

diabéticas, corroborando com as observações feitas por Brost et al. (1997), 

sugerindo que o risco de cesariana estaria associado ao excesso de peso pré-

gestacional. Santos (2009) verificou também uma associação entre idade materna e 

diabetes, bem como com maior frequência de partos cesárea.  

Em relação à análise do retinol sérico, o grupo saudável apresentou analogia 

aos achados de Dijkhuizen et al. (2001), Ribeiro et al. (2010) e Rodríguez et al. 

(2002). Não foi encontrada diferença estatística entre o retinol sérico das 

parturientes saudáveis e parturientes diabéticas. Estudos em gestantes com 

diabetes gestacional, também não encontraram alteração no retinol sérico (GRISSA 

et al., 2007; TEPPER et al., 2010), bem como em RBP4 (SILHA, 2003; 

KHOVIDHUNKIT et al., 2012).  
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Ao avaliar parturientes diabéticas no pós-parto, Ribeiro, Lira e Dimenstein 

(2011) encontrou níveis diminuídos de retinol sérico, sugerindo que a alteração da 

secreção de insulina influenciaria nas concentrações de RBP sérica e 

consequentemente no retinol, já que o metabolismo desta vitamina estaria 

relacionado à função das células beta. O tamanho amostral pode ter sido o fator 

influenciador da discrepância dos achados entre o trabalho atual e o de Ribeiro 

(2011) (16 indivíduos).  

A avaliação individual do retinol sérico demonstrou que o grupo das diabéticas 

apresentou um maior risco para o desenvolvimento da hipovitaminose A do que às 

parturientes saudáveis, visto que as diabéticas apresentaram uma elevada 

probabilidade de tendência a desenvolver essa deficiência. Possivelmente esta 

deficiência vitamínica estava mais evidente durante a gestação, e na situação do 

parto, a ação dos hormônios placentários contra insulínicos cessou com a retirada 

da placenta, e possivelmente a média do retinol sérico foi estabilizada. Com isso, 

possivelmente em um estudo longitudinal os casos desta carência poderiam ser 

mais evidentes e a redução significativa. 

No terceiro trimestre da gestação ocorre naturalmente uma resistência à 

insulina, com redução de aproximadamente 50% da sensibilidade a este hormônio, e 

no pós-parto essa resistência diminui possivelmente influenciada pelos hormônios 

placentários (BUCHANAN et al., 2007). Saucedo et al. (2011) analisou a resistência 

à insulina (HOMA-IR), insulina sérica de jejum e RBP-4 no período gestacional (30ª 

semana) e no pós-parto (6ª semana), verificando que os níveis de insulina e RBP-4 

diminuíram significativamente após o parto em mulheres saudáveis, fortalecendo a 

hipótese da influência dos hormônios placentários na resistência a insulina durante a 

gestação saudável; no entanto, não houve alteração significativa nessa 

concentração para as mulheres diabéticas. 

Em uma situação de hipovitaminose A persistente haverá prejuízo nas funções 

fisiológicas, independente da faixa etária, ainda que os sinais subclínicos não sejam 

evidenciados (SOMMER, 1995). Considerando que a presença do diabetes 

gestacional agrava a tendência de desenvolvimento desta carência, haverá 

comprometimento no fornecimento de quantidades adequadas da vitamina A para 

seus filhos, tornando-os mais vulneráveis, além de apresentarem estoque corpóreo 

limitado (KRZYZANOWSKA et al., 2008; AZAÏS-BRAESCO; PASCAL, 2000; 

ORTEGA et al., 1997).  
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O retinol do colostro encontrado para as parturientes saudáveis foi semelhante 

ao de outros encontrados na literatura (RIBEIRO; ARAUJO, DIMENSTEIN, 2009; 

SZLAGATYS-SIDORKIEWICZ et al., 2012), contudo não há até o momento estudos 

com as mesmas características em diabéticas. Durante a gestação e a lactação 

diferentes mecanismos fisiológicos estão envolvidos no fornecimento adequado da 

vitamina A entre a mãe e seu filho. Entretanto, estes mecanismos responsáveis pela 

transferência da vitamina ingerida destinada para a glândula mamária e sua 

consequente secreção no leite não estão totalmente elucidados em humanos.  

Embora a literatura demonstre informações controversas sobre a alteração da 

RBP sérica na presença da diabetes gestacional, percebe-se que o retinol do leite 

parece não sofrer alteração. Considerando que o complexo (RBP-retinol) em estado 

de jejum é responsável por cerca de 95% do retinol a nível sanguíneo (VOGEL et al., 

2002), é possível sugerir que existem mecanismos compensatórios que auxiliam na 

passagem do retinol para a glândula mamária, favorecendo seus filhos.  

Em experimentos com animais essa transferência pode ocorrer através do 

complexo retinol-RBP ou quilomícrons (GREEN et al., 2001b). O’Byrne et al. (2010) 

verificou em camundongos que a atividade da lípase é necessária para a 

incorporação dos retinóides que estão presentes nos quilomícrons na forma de 

ésteres de retinil no pós-prandial. Contudo, este trabalho foi realizado com as 

participantes no estado de jejum subtendendo-se que o retinol esteja associado à 

RBP, e por mais que não tenha sido constatada diferença significativa a nível sérico 

foi verificada uma prevalência superior de hipovitaminose A entre as diabéticas.  

Deste modo, sugere-se que a RBP e retinol tenham sofrido influência durante a 

gestação e no estágio do pós-parto, assim com a ausência da influência dos 

hormônios placentários e consequente resistência à insulina, a RBP e o retinol 

estejam sendo normalizados. Neste ponto características individualizadas como o 

consumo de alimentos fonte de vitamina A podem influenciar na resposta bioquímica 

de cada parturiente, bem como o estado nutricional. 

As reservas de vitamina A do feto são formadas inicialmente durante o último 

trimestre de gestação e, após o nascimento, são necessários meses de ingestão 

adequada para estabelecer suas reservas (AZAIS-BRAESCO; PASCAL, 2000). 

Nesse período de lactação exclusiva, 6 primeiros meses, a transferência de vitamina 

A materna para a criança é 60 vezes superior quando comparada à transferência 

ocorrida durante os nove meses gestacionais (RAMALHO; ANJOS; FLORES, 1998), 
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e esta concentração de vitamina A no leite materno é suficiente para suprir as 

necessidades diárias, no caso de aleitamento materno exclusivo, como observado 

no atual trabalho, mesmo em mulheres que tiveram diabetes durante a gestação. 

No entanto, o conteúdo de Vitamina A do leite materno é influenciado pelo 

estado nutricional de Vitamina A materno. Portanto, caso o leite seja proveniente de 

parturientes com dieta desprovida de vitamina A, desnutridas ou, caso a criança seja 

desmamada precocemente, as reservas do recém-nascido possivelmente serão 

baixas e aumentarão as probabilidades de desenvolvimento de hipovitaminose A. 

Crianças com essa deficiência estão frequentemente sujeitas a diarreias, infecções 

respiratórias e sarampo, contribuindo para o aumento das taxas de morbidade e 

mortalidade infantil (SILVA, L. et al., 2007b). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 As parturientes diabéticas tinham idade, multiparidade, IMC pré-gestacional, IMC 

gestacional, glicemia em jejum, número de casos recém-nascidos macrossômicos e 

cesárea, mais elevados do que as parturientes saudáveis;  

 A concentração do retinol sérico e do retinol do colostro de parturientes que 

tiveram diabetes gestacional foram semelhantes ao das parturientes saudáveis; 

 Não foi encontrada correlação entre o retinol sérico e o retinol do leite materno em 

parturientes diabéticas, nem em parturientes saudáveis; 

 O fornecimento de vitamina A para o recém-nascido não foi comprometido na 

presença da diabetes gestacional; 

 As parturientes diabéticas possuem maior risco de desenvolver a hipovitaminose 

A. 
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Prof. Dr. Roberto Dimenstein.  
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estar deficiente em retinol é devido à redução nos níveis séricos de seu transportador plasmático. É 

sabido que o metabolismo do retinol está fisiologicamente associado à função das células-β do 

pâncreas e, por isso, em condições de anormalidade na secreção de insulina, como ocorre no 

diabetes gestacional, poderá haver alterações nas concentrações da proteína plasmática ligadora de 

retinol, a RBP e, por conseguinte, de retinol sérico (CHAN, 2007; MILLS et al, 2008; OLMEDILLA et 

al, 1997; KRZYZANOWSKA et al, 2008). 

Um estado de deficiência em vitamina A persistente irá prejudicar as funções fisiológicas, tanto em 
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estará. Sendo o leite materno a principal fonte, senão a única, de vitamina A para o lactente, essa 

depleção comprometerá também as reservas de vitamina no lactente (WHO, 2001). A deficiência em 

vitamina A é a principal causa de cegueira permanente acompanhada de morte entre crianças de 
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descartáveis e luvas de procedimentos a fim de evitar qualquer tipo de contaminação. 

2. Coleta de leite materno, que será realizada apenas 01 (vez) ao dia, no período da manhã, após 
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qualquer tipo de contaminação. A retirada inicia-se com a massagem local e posteriormente 

expressão de mama. 
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 
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Você não receberá nenhum tipo de benefício financeiro com a participação na pesquisa. Se você tiver 

algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. 
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Pesquisa da UFRN no endereço Nilo Peçanha, 620 - Petrópolis, CEP 59012-300 Natal/RN ou pelos 

telefones (84)3202-3944 / (84)2302-3763 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Valores de referência para 

retinol no sangue e no leite materno de parturientes com diabetes gestacional” 

 

 

Participante da pesquisa 

Nome: 

____________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

_________________________________________________________________________ 

 

Pesquisador responsável 

Nome: 

_____________________________________________________________________________ 

Assinatura: 

_________________________________________________________________________ 

Endereço Profissional: Campus Universitário, Av. Senador Salgado Filho-S/N-Lagoa Nova CEP: 

59.072-970 - Centro de Biociências, Natal, Rio Grande do Norte. Telefone/Fax: (84) 3215-3415. 

 
 

 
Natal, _____de ______________de 20____. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nome ____________________________________________________________________________________________. 
Endereço _________________________________________________________________________________________. 
Telefone ______________________________. Data de Nascimento: ____/____/________. Idade __________________. 
Ocupação : ________________________________. Estado Civil: (  ) solteira     (  ) casada (  ) divorciada  
Recebe bolsa família (   ) Sim   (   ) Não   Local do Pré Natal _________________________________________________. 
Escolaridade (    ) ensino fundamental incompleto (    ) ensino fundamental completo (    ) ensino médio incompleto 
(    ) ensino fundamental completo  (    ) ensino superior incompleto (    ) ensino superior completo 
Renda Familiar (   ) inferior ao salário mínimo; (   ) Salário Mínimo; (     ) 3 a 4 Salários  (    ) Não quis informar 
Outro __________________. 
Quantas pessoas vivem na casa? (     ) 2  (     ) 3  (     ) 4  (     ) 5  (     ) 6     Outro __________________. 
Fumante (    ) Sim   (    ) Não Quantos ao dia?  (    ) 1 a 4 (     ) 1 maço (    ) 2 ou +  
Ingeriu com frequência bebida alcoólica na gestação  (   ) Sim   (   ) Não 
 
 
 
 
 
D.U.M _____/____/________.  Paridade  ______________. Altura _____________________________. 
Peso pré- gestacional ______________. Data  _____/____/________.   
Peso final _______________________.  Data  _____/____/________. Ganho total  _________________. 
Estado nutricional anterior        (   ) Baixo Peso; (   ) Normal; (   ) Sobrepeso; (   ) Obesidade. IMC (AG) ______________. 
Estado nutricional na gestação (   ) Baixo Peso; (   ) Normal; (   ) Sobrepeso; (   ) Obesidade.  IMC (G)  ______________. 
Utilizou algum medicamento, vitamina ou suplemento durante a gestação?  (    ) Sim  (   ) Não  
Qual (ais)? _______________________________________________________________________________________. 
Amamentou durante a gestação? (    ) Sim   (    ) Não  Frequência ___________________________________________. 
 
 
 
 
 
Data do Parto: _____/____/________.       Horário: _____________Tipo de parto: (     ) Normal    (     ) Cesárea 
Sexo do RN: (    ) F  (     ) M   Peso ao nascer: _________________   Comprimento: _________________ 
Idade gestacional (Capurro/ prontuário do bebê): _________________ 
 
 
 

Unidade: _________  Leito: _________.  N° prontuário: _________. 
Responsável pela coleta: _________________________. N°  _________. 

INQUÉRITO PARA MÃES ADULTAS À TERMO SAUDAVÉIS  

DADOS PESSOAIS 

DADOS DA GESTAÇÃO 

DADOS DO PARTO 
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Exames Resultado Data do Exame Valores de Referência 

Glicose em jejum    

Hematócrito    

Hemoglobina    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
Desprezar os primeiro jatos de leite em copo descartável de 50mL. 

 Coleta 1 Sangue / leite  Data ____/_____/________. Hora ___________. Responsável______________________. 
  
 A mãe foi suplementada com a megadose ao final da coleta? (   ) sim   (   ) Não. 
Legenda: 
Coleta 1: Sangue e leite da puérpera até 12 horas após o parto. 

EXAMES BIOQUÍMICOS MATERNOS 

COLETAS DE AMOSTRAS NO PÓS-PARTO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nome ____________________________________________________________________________________________. 
Endereço _________________________________________________________________________________________. 
Telefone ______________________________. Data de Nascimento: ____/____/________. Idade __________________. 
Ocupação : ________________________________. Estado Civil: (  ) solteira     (  ) casada (  ) divorciada  
Recebe bolsa família (   ) Sim   (   ) Não   Local do Pré Natal _________________________________________________. 
Escolaridade (    ) ensino fundamental incompleto (    ) ensino fundamental completo (    ) ensino médio incompleto 
(    ) ensino fundamental completo  (    ) ensino superior incompleto (    ) ensino superior completo 
Renda Familiar (   ) inferior ao salário mínimo; (   ) Salário Mínimo; (     ) 3 a 4 Salários  (    ) Não quis informar 
Outro __________________. 
Quantas pessoas vivem na casa? (     ) 2  (     ) 3  (     ) 4  (     ) 5  (     ) 6     Outro __________________. 
Fumante (    ) Sim   (    ) Não Quantos ao dia?  (    ) 1 a 4 (     ) 1 maço (    ) 2 ou +  Ingeriu com frequência bebida alcoólica 
na gestação  (   ) Sim   (   ) Não 
 
 
 
 
 
D.U.M _____/____/________.  Paridade  ______________. Altura _____________________________. 
Peso pré- gestacional ______________. Data  _____/____/________.   
Peso final _______________________.  Data  _____/____/________. Ganho total  _________________. 
Estado nutricional anterior        (   ) Baixo Peso; (   ) Normal; (   ) Sobrepeso; (   ) Obesidade. IMC (AG) ______________. 
Estado nutricional na gestação (   ) Baixo Peso; (   ) Normal; (   ) Sobrepeso; (   ) Obesidade.  IMC (G)  ______________. 
Utilizou algum medicamento, vitamina ou suplemento durante a gestação?  (    ) Sim  (   ) Não  
Qual (ais)? _______________________________________________________________________________________. 
Amamentou durante a gestação? (    ) Sim   (    ) Não  Frequência ___________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
Data do Parto: _____/____/________.       Horário: _____________Tipo de parto:  (     ) Normal    (     ) Cesárea 
Sexo do RN: (    ) F  (     ) M   Peso ao nascer: _________________   Comprimento: _________________ 
Idade gestacional (Capurro/ prontuário do bebê): _________________ 
 
 
 
 

Unidade: _________  Leito: _________.  N° prontuário: _________. 
Responsável pela coleta: _________________________. N°  _________. 

INQUÉRITO PARA MÃES ADULTAS À TERMO DIABÉTICAS  

DADOS PESSOAIS 

DADOS DA GESTAÇÃO 

DADOS DO PARTO 
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Exames Resultado Data do Exame Valores de Referência 

Glicose em jejum    

Hematócrito    

Hemoglobina    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
Desprezar os primeiro jatos de leite em copo descartável de 50mL. 

 Coleta 1 Sangue / leite  Data ____/_____/________. Hora ___________. Responsável______________________. 

 A mãe foi suplementada com a megadose ao final da coleta? (   ) sim   (   ) Não. 

Legenda: 
Coleta 1: Sangue e leite da puérpera até 12 horas após o parto em jejum. 

 
 
 

EXAMES BIOQUÍMICOS MATERNOS 

COLETAS DE AMOSTRAS NO PÓS-PARTO 


