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RESUMO 

 

O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é um desequilíbrio hiperglicêmico, que afeta 

5 - 25% das gestações em todo o mundo. Atualmente, existe uma falta de consenso 

no conhecimento da fisiopatologia da DMG. O objetivo desse estudo é propor o uso 

da Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier com Refletância 

Total Atenuada (ATR-FTIR), utilizando amostras de plasma sanguíneo para 

caracterização do DMG. O estudo foi realizado com dois grupos: controle (n = 50) e 

mulheres diagnosticadas com DMG (n = 50), atendidas em duas maternidades 

públicas. O plasma sanguíneo foi inserido no ATR-FTIR para análise da impressão 

digital na região de interesse biológico (1.800 - 900 cm-1), analisado de acordo com 

os modelos não supervisionados PCA (Análise de Componente Principal) e 

supervisionados SPA (Algoritmo de Projeções Sucessivas) e GA (Algoritmo 

Genético), juntamente com aos algoritmos LDA (Análise Discriminante Linear), QDA 

(Análise Discriminante Quadrática), SVM (Máquinas de Vetores de Suporte). Os 

resultados obtidos pelo GA-LDA foram os mais satisfatórios, utilizando apenas 

variáveis espectrais escolhidas que poderiam estar relacionadas a grupos químicos 

de diferentes biomoléculas. Os modelos GA-LDA classificaram corretamente o grupo 

DMG vs grupo Controle, apresentando sensibilidade e especificidade de 96,7% e 

atribuíram os principais discriminadores entre as classes de biomoléculas de lipídios, 

carboidratos e proteinas (região de 1.500 a 1.800 cm-1). É demonstrada a 

potencialidade das técnicas de ATR-FTIR e modelos multivariados como possíveis 

metodologias para a caracterização da DMG, sugerimos que o aumento desses 

picos na região das biomoléculas de proteinas possa estar relacionado à 

fisiopatologia da DMG. Observou-se que os neonatos que apresentaram 

macrossomia estavam associados às mulheres com DMG, que apresentaram menor 

densidade de proteinas nas regiões 1.587 cm-1 e 1.589 cm-1. A combinação de 

informações específicas do paciente com dados de biomarcadores sanguíneos abre 

uma nova perspectiva para investigar os mecanismos no DMG.  

 

Palavras-chave: Diabetes mellitus gestacional. Espectroscopia ATR-FTIR.   

GA-LDA. Proteina. Macrossomia. 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is a hyperglycemic imbalance, which affects 5 - 

25% of pregnancies worldwide. Currently, there is a lack of consensus on the 

knowledge of the pathophysiology of GDM. The aim of this study is to propose the 

use of Fourier Transform Infrared Spectroscopy with Total Attenuated Reflectance 

(ATR-FTIR), using blood plasma samples to characterize the GDM. The study was 

conducted with two groups: control (n = 50) and women diagnosed with GDM (n = 

50), attended at two public maternity hospitals. The blood plasma was inserted in the 

ATR-FTIR for analysis of the fingerprint in the region of biological interest (1,800 - 

900 cm-1), analyzed according to the unsupervised models PCA (Principal 

Component Analysis) and supervised SPA (Projection Algorithm Successive) and GA 

(Genetic Algorithm), together with LDA (Linear Discriminant Analysis), QDA 

(Quadratic Discriminant Analysis), SVM (Support Vector Machines) algorithms. The 

results obtained by GA-LDA were the most satisfactory, using only chosen spectral 

variables that could be related to chemical groups of different biomolecules. The GA-

LDA models correctly classified the DMG group vs the Control group, with a 

sensitivity and specificity of 96.7% and attributed the main discriminators between 

the classes of lipid, carbohydrate and protein biomolecules (region from 1,500 to 

1,800 cm-1). It is demonstrated the potential of ATR-FTIR techniques and multivariate 

models as possible methodologies for the characterization of GDM, we suggest that 

the increase of these peaks in the region of protein biomolecules may be related to 

the pathophysiology of GDM. It was observed that newborns who presented 

macrosomia were associated with women with GDM, who had lower protein density 

in the regions 1,587 cm-1 and 1,589 cm-1. The combination of patient-specific 

information with blood biomarker data opens a new perspective to investigate the 

mechanisms in GDM. 

 

Keywords: Gestational diabetes mellitus. ATR-FTIR spectroscopy. 

GA-LDA. Proteins. Macrosomia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Diabetes Mellitus 

 

O Diabetes Mellitus (DM), consiste em uma doença metabólica crônica 

degenerativa, com perda da homeostase glicêmica, e deficiência na produção ou na 

função da insulina pancreática. Atualmente o DM se tornou um problema de saúde 

pública, com uma estimativa de 642 milhões de casos até 2040, representando 

grande impacto nos sistemas de saúde (Souliotis et al. 2020; Abdulle et al., 2019; 

Hong et al., 2019; SBD 2018).   

Em setembro de 2011, o DM tornou-se tema de discussão na Assembleia das 

Nações Unidas, por representar um problema a população (UNPD, 2011). A 

hiperglicemia a principal característica fisiopatológica, responsável pelo 

aparecimento de diversas complicações (Coleman et al., 2015) em portadores DM. A 

hiperglicemia descontrolada do DM pode causar danos a vários órgãos e sistemas 

do organismo, como por exemplo, distúrbios microvasculares e macrovasculares, 

capaz de induzir diferentes comorbidades no diabético, sendo as mais comuns, a 

retinopatia (cegueira), nefropatia (insuficiência renal), neuropatia (dano do nervo 

periférico), doenças cerebrovasculares, doença arterial periférica e doença 

coronária, contribuindo direta ou indiretamente para agravos no sistema 

musculoesquelético, digestório e cognitivo, promovendo o aumento na morbidade e 

mortalidade da população diabética (Abdulle et al., 2019; Gregg et al., 2016). 

Nos últimos anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem observado a 

relação do DM e a obesidade. Cerca de 2,3 bilhões de adultos estão com sobrepeso 

ou obesos, sendo uns dos principais fatores de risco do DM (Hong et al., 2019). De 

acordo com a Associação Americana de Diabetes (do inglês, American Diabetes 

Association - ADA) (2019), o DM é classificado em subtipos: Diabetes Mellitus tipo 1 

(DM1), com destruição autoimune das células β pancreáticas, geralmente levando à 

deficiência absoluta de insulina, sendo mais comum em crianças e jovens; Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2),  ocorre devido a perda progressiva da secreção de insulina 

das células β pancreáticas, em decorrência de uma resistência adquirida ao longo 

dos anos, sendo mais frequente em adultos; Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), é 

um desequilíbrio metabólico hiperglicêmico que promove resistência à insulina e a 

capacidade de secretá-la, com qualquer grau de tolerância à glicose com 
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reconhecido pela primeira vez durante a gestação em curso, manifestando 

geralmente no segundo ou terceiro trimestre, na ausência de critérios de DM prévio; 

Outros tipos de DM promovido por outras causas, por exemplo, síndromes 

monogênicas do diabetes (como diabetes neonatal e diabetes de maturidade dos 

jovens ([do inglês, MODY- Maturity Onset Diabetes of the Young]), doenças do 

pâncreas exócrino (como fibrose cística e pancreatite) e diabetes induzido por 

drogas ou produtos químicos (como o uso de glicocorticoide, tratamento do HIV / 

AIDS ou após transplante de órgãos).  

 

1.2 Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) 

 

Nas últimas décadas, a prevalência do DMG tem se apresentado de forma 

altamente variável (Figura 1), dependendo da população estudada e do critério de 

diagnóstico utilizado, atingindo um aumento progressivo de 1 a 37,7%, com taxas de 

até 16,2% em todo o mundo, com sua relevância cada vez mais reconhecida. No 

Brasil, a estimativa populacional do DMG ainda é conflitante, porém estima-se que a 

prevalência do DMG no Sistema Único de Saúde (SUS) seja de aproximadamente 

18% (OPAS/OMS, 2019).  
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Figura 1 - Prevalência das estimativas do DMG, segundo a OMS. 

 

Fonte: McIntyre et al., 2019. 

 

 

Sabe-se que essa prevalência e incidência podem estar relacionadas às 

novas abordagens de triagem durante o acompanhamento ao pré-natal, ao aumento 

dos fatores de riscos da população, os maus hábitos nutricionais e físicos, que 

contribui alterando receptores de insulina nos músculos e no tecido adiposo 

(OPAS/OMS 2019; De Oliveira et al., 2019). Além disso, diversos fatores são 

gatilhos que podem influenciar diretamente na gestação, considerados de riscos 

para o desenvolvimento do DMG, como por exemplo, a idade materna, o histórico 

familiar para DM, hipertensão, índice de massa corpórea (IMC) antes ou durante a 

gestação atual, multipariedade e filho macrossômico (> 4000 g) na gestação anterior 

(Cosson et al., 2017) (Figura 2). Cada um desses fatores de riscos está direta ou 

indiretamente associado ao comprometimento da função das células β pancreáticas 

e/ou à sensibilidade à insulina (Plows et al., 2018). 
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Figura 2 - Fatores de risco para o DMG. 

 

Fonte: Adaptado de Cosson et al., 2017. 

 

 

Nas últimas décadas, é notável um aumento de sobrepeso e obesidade na 

polução feminina em idade fértil, o que contribui para o aumento de risco de 

hiperglicemia durante a gestação (Abreu et al., 2019).  

Estudo demográfico referente ao IMC de gestantes demonstrou que o 

aumento igual ou superior a 30 kg/m2 influencia negativamente na gestação de 

mulher com DMG (Sabolović et al., 2019). Além disso, a alta prevalência do DMG 

está relacionada com a idade materna, subindo de 8% para 26%, principalmente na 

faixa etária dos 45 anos ou mais (Sifnaios et al., 2019; Melchior et al., 2017). 

Diante disso, a prevenção do desenvolvimento do DMG e o aumento dos 

níveis de glicose no sangue das gestantes, devem ser controlados para evitar o 

aparecimento de resultados adversos materno-fetais, que muitas vezes estão 

relacionados ao reflexo do pré-natal tardio e mal gerenciados. Por isso, a 

importância de identificar grupo de gestantes com maior dificuldade de controle 

glicêmico, promovendo a oportunidade de iniciar uma orientação precoce, 
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intensificando a assistência pré-natal e levando a uma possível melhora no 

prognóstico pós-natal do recém-nascido (RN) (Sakurai et al., 2019). 

Assim, percebe-se que o DMG está cada vez mais presente nas gestantes, e 

se não houver o acompanhado de forma integral e individual juntamente com 

intervenções necessárias, analisando as específicas de cada mulher, pode gerar 

graves complicações durante a gravidez. 

 

1.3 Fisiopatologia e resposta imunológica do DMG 

 

Durante a gestação, o corpo da mulher sofre alterações metabólicas 

necessárias para favorecer, acomodar e nutrir o feto. À medida que a gravidez 

avança, ocorre aumento de hormônios placentários diabetogênicos (HPD), estes por 

sua vez, são constituídos de estrogênio, progesterona e lactogênio placentário 

humano (HPL). A presença dos HPD, o aumento da proteína C reativa (PCR) e das 

citocinas pró-inflamatórias como: IL-1 e IL-6 agem modificando o metabolismo da 

insulina, e consequentemente promovem o aumento da glicose (Desmedt et al., 

2019; Tang et al., 2019).  

Sabe-se também, que o hormônio prolactina (PRL) é essencial para que 

ocorra a proliferação das células β pancreáticas durante a gestação. Essa interação 

acontece por meio de receptores presentes nessas células. Diante de uma falha de 

interação entre os receptores presentes nas células β pancreáticas, na presença do 

aumento de HPL, evidencia-se um aumento do índice glicêmico (Rieck &, Kaestner, 

2010). Adicionalmente, o aumento de lipídios e adipocinas, incluindo leptina, 

resistina e visfatina, podem contribuir para resistência à insulina, promovendo uma 

disfunção leve das células β pancreáticas, que podem ter uma diminuição no 

número e na função, propiciando um aumento nos níveis de glicose e aumentando a 

predisposição para o surgimento de doenças metabólicas (Barbour et al., 2019; 

Mohammed et al., 2019; Kianpour et al., 2019) somados a presença do estresse 

oxidativo via aumento dos níveis de peroxidação lipídica plasmática (Karacay et al., 

2010).  

O mecanismo mediado pelo estresse oxidativo, resistência periférica à 

insulina, surgimento da hiperlipidemia e hiperglicemia resultante da gravidez, podem 

sobrecarregar a capacidade das células β pancreáticas, promovendo à 

lipotoxicidade e à glicotoxicidade. De fato, o acúmulo de lipídios na ilhota 
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pancreática pode causar um aumento no estresse oxidativo, via produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), e sobrecarga da capacidade de dobramento 

de proteínas pelo retículo endoplasmático liso. Essas vias podem promover falhas 

nas células β pancreáticas ou promover apoptose, favorecendo o desencadeamento 

do DMG (Moyce et al., 2018) (Figura 3).  

 

Figura 3 - Disfunção das células β pancreáticas. 

 

Fonte: Adaptado de Moyce et al., 2018. 

 

Vale ressaltar, o nível do fator de diferenciação de crescimento 15 (GDF15), 

conhecido como citocina-1 inibidora de macrófagos (MIC-1), que também são 

altamente expressos em trofoblastos placentários. Devido o aumento de tecido 

adiposo, há um aumento da densidade de macrófagos e estes irão produzir citocinas 

pró-inflamatórias do tipo interleucina-6 (IL-6) e interleucina-12 (IL-12), fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α), gerando ROS, óxido nítrico via ativação óxido nítrico 

sintetase (iNOS) (Al-Ofi 2019; Abell et al., 2015; S. Desmedt et al., 2019; Tang M et 

al., 2019). Acredita-se, que defeitos apresentados pelas células β pancreáticas seja 

o gatilho inicial (Kaaja & Rönnemaa, 2009) para desencadear ativação da cascata 

de mediadores pró-inflamatórios via produção de citocinas e ROS. De fato, é mais 

provável, que as gestantes apresentem, a partir do segundo semestre, picos 

hiperglicêmicos, principalmente, quando há uma sobrecarga metabólica 

influenciando diretamente na produção da insulina (Moyce et al., 2018). 
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1.4 Efeitos adversos neonatais 

 

A hiperglicemia materna não controlada e não tratada, contribui para a 

transferência transplacentária de glicose para o feto, por mecanismo de difusão 

facilitada, estimulando as células β pancreáticas fetais a liberar insulina, 

desenvolvendo a hiperinsulinemia. Com isso, a associação da hiperglicemia-

hiperinsulinemia no feto, promove a macrossomia e aumentando a deposição de 

gordura abdominal (Mourad et al., 2019; OPAS 2019; Stewart et al., 2015;).  

Além disso, outros estudos demonstraram que a desarmonia da homeostase 

materna via estresse crônico, promove o aumento do cortisol e glicose no feto, 

principalmente no início da gestação, desencadeando resistência à insulina, 

aumento de peso e prematuridade fetal (Valsamakis et al., 2020).  

Nos últimos anos a incidência da macrossomia fetal tem aumentado em todo 

mundo, sendo relacionada ao surgimento do DMG na mãe, principalmente quando 

acompanhado ao ganho de peso excessivo na gravidez ou presença de obesidade 

antes da gravidez. Essa alteração está associada a uma maior morbimortalidade do 

recém-nascido e pode facilitar diversas complicações durante o parto, como 

tocotraumatismo, distócia de ombro e asfixia, além de aumentar a chance de 

ocorrência de parto cesáreo (Pahlitzsch et al., 2019). Outras complicações que 

podem ocorrer nesses recém-nascidos são a cardiopatia congênita, malformação 

congênita, hiperbilirrubinemia e desconforto respiratório (Liu et al., 2019; Engineer et 

al., 2018; Nasri et al, 2018; Donovan et al., 2019; Li-Zhen et al., 2019; Stacey et al., 

2019). 

Alguns trabalhos destacaram que filhos de mães diabéticas podem 

desenvolver síndrome metabólica, com risco de 4 a 10 vezes maior, principalmente 

na fase adulta (Nijs & Benhalima, 2020; Brown et al., 2018; Yasuda et al., 2018), 

com possíveis sequelas a longo prazo, tais como: atividade convulsiva, dano 

neurológico, atraso no desenvolvimento e distúrbios de personalidade (Kc et al., 

2015).  

Diante disso, a macrosomia é um grave problema de saúde pública (Wang et 

al., 2019), sendo diagnosticado via medições feitas a partir de imagens de ultrassom 

durante o pré-natal, que é considerado atualmente o principal recurso quantitativo 

para prever o peso ao nascer (Ye et al., 2020).  
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1.5 Tratamento do DMG 

 

Evidências recentes sugerem que a intervenção em gestantes com DMG 

pode diminuir a ocorrência de eventos adversos na gravidez. O tratamento inicial do 

DMG consiste em orientação alimentar que permita ganho de peso adequado e 

controle metabólico. O cálculo do valor calórico total da dieta pode ser feito de 

acordo com o índice de massa corporal (IMC). Atualmente, a terapia dietética é o 

tratamento que, em 90% das gestantes com DMG, se torna euglicêmica 

(Brzozowska et al., 2017). As gestantes com diagnóstico de diabetes devem receber 

orientação dietética individualizada, necessária para atingir as metas do tratamento. 

O tratamento dietético é muito importante e aplicável a todas as mulheres, sendo 

utilizado plano alimentar individualizado que promova nutrição adequada de acordo 

com as preferências pessoais, culturais e socioeconômicas, com rigorosa limitação 

aos carboidratos e gorduras, em substituição por alimentos menos calóricos, ricos 

em fibras e suplementos com probióticos, que são importantes para controlar a 

glicose, promovendo a saciedade ansiedade materna, facilitando na absorção de 

nutrientes e melhorando o funcionamento do intestino. Diante disso, a substituição 

dos carboidratos durante a dieta, ajuda a prevenir a lipólise e os ácidos graxos livres, 

contribuindo para a diminuição da resistência a insulina e sobrepeso/obesidade 

(Kijmanawat et al., 2019; Mahajan, et al., 2019; Hernandez  et al., 2018).  

Além disso, programas estruturados de exercícios físicos (combinação de 

exercícios aeróbicos, tonificação, resistência, força e flexibilidade), corroboram com 

a terapia nutricional na busca do IMC adequado de acordo com a idade gestacional 

de cada mulher, ajudando a controlar os níveis glicêmicos e promovendo melhorias 

nos resultados materno-fetais (Sanabria-Martínez et al., 2015). A prática de atividade 

física deve fazer parte do tratamento do DMG, respeitando-se as contraindicações 

obstétricas.  

Contudo, casos refratários podem acometem de 10% a 30% das gestantes 

que realizam mudanças de estilo de vida mesmo após intervenções dietéticas e de 

atividades físicas. Diante disso, é necessário dar início ao tratamento farmacológico 

com insulinoterapia (Guo et al., 2019). A insulina é considerada o padrão ouro entre 

os tipos de tratamentos medicamentosos para hiperglicemia na gravidez, por ser 

capaz de reduzir os efeitos maternos e neonatais associados a curto e longo prazos 

(Brzozowska et al., 2017). Até o momento, a insulina é considerada um tratamento 
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seguro, principalmente, por não ser capaz de atravessar a placenta e/ou ativar o 

transportador de glicose placentária GLUT-1, por reduz a glicose no sangue, 

estimular a captação periférica de glicose e inibir sua liberação pelo fígado, tendo 

assim a segurança de uso garantida (Guo  et al., 2019; Ruiz-Palacios et al., 2017). 

Recomenda-se o tratamento com insulina quando um ou mais valores de glicemia 

capilar da gestante estiver além dos alvos terapêuticos (glicemia de jejum > 95 

mg/dl, 1 hora > 140 mg/dl e/ou 2 horas > 120 mg/dl).  

As insulinas do tipo Regular (ação rápida) e a NPH, do inglês, “Neutral 

Protamine Hagedorn” (ação intermediária), são as mais utilizadas durante o 

tratamento do DMG.  No entanto, a insulinoterapia durante a gravidez deve tentar 

realizar uma ação parecida com a fisiologia da secreção basal, com objetivo de 

aumentar a secreção de insulina após as refeições. Sua ministração é via 

subcutânea e as doses ajustadas conforme o peso (Kg) da gestante (Ji et al, 2020; 

Zhao et al., 2015). 

Atualmente, devido à segurança e à eficácia comprovadas do uso da insulina 

para o controle da glicemia, prevalece à orientação de descontinuação do uso de 

antidiabéticos orais e sua imediata substituição por insulina, de preferência antes da 

gravidez ou logo após seu diagnóstico. Principalmente, porque não existem estudos 

controlados que comprovem se é seguro o uso da metformina, e quais os seus 

efeitos deletérios durante a gestação. Em relação a glibenclamida, os resultados são 

discordantes quanto à eficácia e à segurança. Entretanto, como os dois 

medicamentos ultrapassam a barreira placentária, e os estudos que avaliam 

crianças expostas a eles, ainda são escassos, recomenda-se que o uso de 

metformina e de glibenclamida deva ser indicado apenas nos casos em que não se 

alcançou controle adequado da glicemia com medidas não farmacológicas nos quais 

o uso de insulina não é viável. Outros agentes orais são contraindicados (OPAS, 

2019). 

 

1.6 Diagnóstico laboratorial do DMG 

 

Durante a gestação, o diagnóstico precoce do DMG é essencial para rastrear 

mulheres com alteração de níveis glicêmicos, com objetivo de diminuir as possíveis 

implicações em que a hiperglicemia pode afetar a gestante e o desenvolvimento do 

feto (Mitric et al., 2019). 
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Atualmente o protocolo proposto pela ADA no diagnóstico do DMG, 

recomenda o rastreio universal das gestantes, a partir da primeira consulta ao pré-

natal, sendo essas mulheres orientadas a realizarem inicialmente o teste de glicemia 

plasmática em jejum por 8h. Esse exame é importante para descartar o diabetes 

prévio. Caso a mulher apresente glicemia de jejum < 92 mg/dL, deve ser submetida 

ao teste oral de tolerância a glicose de 75 g (TOTG 75 g) entre 24ª e 28ª semanas 

de gestação (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Triagem e diagnóstico de DMG. 

Estratégia de uma etapa 

Realizar o teste TOTG 75 g em jejum e após 1 h e 2 h, em gestantes entre 24ª a 28ª 

semanas, que previamente não foram diagnosticadas com diabetes 

O diagnóstico de DMG é confirmado quando qualquer um dos seguintes valores de glicose 

é atingido ou excedido em: 

 Jejum:   92 mg/dL (5.1 mmol/L) ou 

1h:        180 mg/dL (10.0 mmol/L) ou 

2h:        153 mg/dL (8.5 mmol/L) 

Estratégia de duas etapas 

Entre 24ª a 28ª semanas de gestação, sem diagnóstico de DM prévio 

1ª Etapa 

(TGL sem jejum) 

TOTG 50 g 

1h: ≥ 130 mg/dL (7.2 mmol/L)  ou  

135 mg/dL (7.5 mmol/L) ou 

140 mg/dL (7.8 mmol/L). Prossiga para 100- g TOTG 100g 

 Carpenter-Coustan                          NDDG 

2ª Etapa 

(Em jejum) 

TOTG 100 g 

Jejum:      95 mg/dL (5.3 mmol/L)    ou   105 mg/dL (5.8 mmol/L) 

1h:         180 mg/dL (10.0 mmol/L)   ou    190 mg/dL (10.6 mmol/L) 

2 h:        155 mg/dL (8.6 mmol/L)     ou   165 mg/dL (9.2 mmol/L) 

3 h:        140 mg/dL (7.8 mmol/L)     ou   145 mg/dL (8.0 mmo/L) 

Fonte: Adaptada de ADA 2019. 

 

Atualmente, existem diversos métodos para rastrear e diagnosticar DMG, não 

havendo consenso sobre qual o melhor esquema. No Brasil, podem ser utilizados o 

rastreio e diagnóstico estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 

pelo Ministério da Saúde (MS) e pela ADA. 

Conforme os critérios de rastreio e diagnóstico estabelecidos pela ADA, os 

quais foram utilizados como referência para a realização desse estudo, preconiza-se 
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a realização da glicemia de jejum na primeira consulta pré-natal, independente da 

presença de fatores de risco. 

Apesar da falta de consenso sobre o melhor método para rastreio e 

diagnóstico do DMG, sabe-se que o sucesso da detecção do diabetes depende do 

diagnóstico mais precoce possível, durante a assistência pré-natal, a fim de que a 

paciente e o feto possam beneficiar-se do tratamento, melhorando os resultados 

maternos e perinatais. Visando garantir a qualidade da assistência pré-natal 

conforme política do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), 

OMS estabeleceu critérios para avaliação da qualidade da assistência, dentre eles, o 

número de consultas (seis no mínimo), início de acompanhamento o mais precoce 

possível e solicitação dos exames complementares obrigatórios. Desta forma, faz-se 

necessário a busca de ferramentas inovadora que possa contribuir para detecção de 

biomoléculas em gestantes com DMG. 

 

1.7 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier 

 

Inicialmente a espectroscopia foi utilizada por químicos e físicos, no intuito de 

identificar moléculas desconhecidas (Santos et al., 2017). Nos últimos anos 

pesquisadores tem demonstrado que esta espectroscopia é uma técnica importante 

também na área biomédica, e sua utilização em estudos biológicos tem se tornado 

promissor, com capacidade de detectar e quantificar biomoléculas presentes em 

diferentes fluidos biológicos, células e tecidos (Figura 4), originando assim o campo 

da bioespectroscopia (Kelly et al., 2011). 
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Figura 4 - Variedade de biofluidos lido pelo ATR-FTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mitchell et al. (2014). 

. 

 

A espectroscopia de infravermelho pode ser medida pela absorção de energia 

do movimento vibracional ou rotacional de ligação química que ocorre em um nível 

de energia específico da amostra analisada (Li et al., 2016), sendo essa análise 

realizada através das leituras que são traduzidas em espectros com picos que 

refletem as ligações químicas existentes (Ami et al., 2013). 

A região do infravermelho no espectro eletromagnético que compreende a 

faixa entre 1.4000 e 10 cm-1, pode ser dividida em três regiões (próximo, distante e 

médio), sendo a região média (4.000-400 cm-1) a mais comumente utilizada por ter 

aplicações biológicas, pois neste intervalo existe a chamada região de impressão 

digital de biomoléculas (1.800-900 cm-1) (Lilo et al., 2019; Kelly et al., 2011). 

Durante as leituras das amostras biológicas pelo espectrofotômetro, os 

movimentos vibracionais existentes nas ligações químicas dessas biomoléculas, podem 
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ser identificados pelos espectros de absorbância do infravermelho, gerando impressões 

digitais bioquímicas importantes (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Principais bandas de biomoléculas detectadas na região do infravermelho médio. 

Fonte: adaptado (Lilo et al, 2019; Obinaju & Martin 2015, Kelly et al., 2011). 

 

Para obtenção dos espectros na região do infravermelho, é necessário o uso do 

“Infravermelho com Transformada de Fourier” (FTIR), que juntamente a “Refletância 

Total Atenuada” (ATR), proporciona técnica de ATR-FTIR, que tem como objetivo, 

diferenciar a faixa espectral da amostra biológica analisada e o tipo de informação 

que e capaz de produzir. 

A ferramenta espectroscópica ATR-FTIR, pode ser aplicada em diferentes 

amostras biológicas com propriedades estruturais de biomoléculas isoladas, tais 

como lipídios, proteinas, ácidos nucleicos e carboidratos. Além de caracterizar 

sistemas biológicos complexos, como por exemplo, células intactas, tecidos e todo 

organismo modelo (Baker et al., 2014). Essa abordagem utiliza a luz do 

infravermelho para monitorar as alterações nos componentes biomoleculares, no 

intuito de rastrear as mudanças nos padrões de absorbância produzidos na amostra 

estudada (Figura 5). 

 

 

 

 

 

            ATRIBUIÇÃO QUÍMICA Centróide de pico 

Lipídeo: alongamento simétrico C = C    1.750 cm
-1

 

Proteína - amida I: alongamento C = O    1.650 cm
-1

 

Proteína - amida II: flexão N-H acoplada ao estiramento C-N    1.550 cm
-1

 

Proteína - amida III: alongamento de C-N em proteínas    1.260 cm
-1

 

Glicogênio C-O   1.030 cm
-1

 

Ácidos nucleicos (RNA / DNA) - Vibrações de alongamento de fosfato 

assimétricas;  

  1.225 cm
-1

 

Ácidos nucleicos (RNA / DNA) - Vibrações simétricas de alongamento de fosfato;    1.080 cm
-1

 

Carboidratos: estiramento simétrico CO-O-C   1.155 cm
-1

 

Alongamento simétrico de fosforilação de proteínas   970 cm
-1

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749112004897#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749112004897#!
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Figura 5 - Representação da região de impressão digital biológico e suas respectivas 
regiões de absorção no infravermelho médio. Mostrando atribuições de pico biomolecular de 
3.000-800 cm-1, onde ν = vibrações de estiramento, δ = vibrações de flexão, s = vibrações 
simétricas e as = vibrações assimétricas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Baker et al., 2014. 

 

Durante analise das amostras no ATR-FTIR, a incidência da radiação IV é 

focada sob um ângulo específico, promovendo a refletância interna opticamente 

densa. Para isso usa-se uma base de “cristal de diamante”, que tem a capacidade 

de refletir a radiação da interface com um meio mais denso opticamente, criando 

uma onda evanescente que se estende para além da superfície do cristal, 

interagindo com as amostras colocadas na interface, permitindo as medidas de 

absorção (Figura 6). 

 
Figura 6 - Processo de ATR. 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Amostra de plasma sanguíneo 

com onda evanescente 

Feixe de infravermelho 
Cristal para ATR 
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Posteriormente à aquisição espectral, os resultados obtidos das leituras são 

pré-processadas para ajustes e correções, para excluir quaisquer ruídos externos ou 

efeitos de linha de base desalinhada, no intuito de melhor selecionar a região 

espectral de interesse, como o caso da região de impressão digital biológica. 

Entretanto, o ATR-FTIR possui uma difícil interpretação, com baixa 

especificidade, principalmente quando as análises são de amostras biológicas. Isso 

porque, esses tipos de amostras possuem uma grande fração de biomoléculas, que 

contribui para o sinal no espectro. Dessa forma, o uso de técnicas de análise 

multivariadas é imprescindível para a bioespectroscopia. 

 

1.8 Quimiometria 

 

Para melhor explorar as estruturas de dados das amostras de plasma 

sanguíneo, os “modelos não supervisionados” e “modelos supervisionados” foram 

usados no intuito de predizer qual o melhor modelo capaz de encontrar 

agrupamentos de informações de biomoléculas das amostras de plasma sanguíneo 

das gestantes. 

Entre os diferentes modelos não supervisionados existentes, que é um 

modelo que não passa por nenhum treinamento, a Análise de Componente Principal 

(PCA) é o mais usado para amostras biológicas, por ser capaz de reduzir a 

dimensionalidade das amostras analisadas, sendo representada por scores ou 

loadings (Bro & Smilde, 2014). 

Entretanto, os modelos supervisionados, tais com Algoritmo de Projeções 

Sucessivas (SPA) e Algoritmo Genético (GA), são capazes de selecionar as 

variáveis mais significativas dos dados espectrais complexos. Essa classificação é 

usada para prever amostras desconhecidas, com abordagens quimiométricas, tendo 

como base o uso de algoritmos associados à Análise Discriminante Linear (LDA), 

Análise Discriminante Quadrática (QDA) e Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) 

(Neves et al., 2016; Morais 2018). 

O ATR-FTIR, juntamente com os métodos quimiométricos, tem 

desempenhado um papel cada vez mais importante no campo da medicina e da 

biológica, analisando estruturas de biomoléculas em condições patológicas, sendo 

monitorado com rapidez e sensibilidade, mesmo em estágios muito precoces. 



30 

 

  

Além do que, a análise espectroscópica está sendo utilizadas cada vez mais 

para fim de estudos na área da saúde. O nosso grupo de pesquisa já realizou 

diferentes estudos utilizando a espectroscopia em amostras biológicas: no 

rastreamento de lesões de alto grau e câncer cervical acometidos pelo 

papilomavírus humano (HPV) (Neves et al., 2016), câncer de mama (Morais et al., 

2018), alzheimer (Paraskevaidi et al., 2017), zika vírus (Santos et al., 2017).  

No entanto, até o momento, nenhum trabalho explorou a biospectroscopia em 

amostras de plasma de mulheres com DMG, utilizando a ferramenta ATR-FTIR e 

algoritmos computacionais, como sistema de rastreamento, capaz de reconhecer 

regiões espectrais de biomoléculas envolvidas nessa patologia, responsável em 

proporcionar o desequilíbrio glicêmico e uma resposta inflamatória durante a 

gestação e desfecho adverso neonatal.  
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2 HIPÓTESE 

 

H1: Espera-se que técnica de bioespectroscopia por ATR-FTIR faça discriminação 

entre as amostras com DMG vs. sem DMG e identifique biomoléculas no plasma 

sanguíneo de gestantes com DMG. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Identificar a presença de biomoléculas em plasma sanguíneo de mulheres com 

Diabetes Mellitus Gestacional pela bioespectroscopia ATR-FTIR. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diferenciar amostras de mulheres com e sem DMG pela ATR-FTIR; 

 Determinar a quantidade de proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e 

lipídios em plasma sanguíneo de mulheres com DMG que estão associados 

com as variáveis selecionadas por algoritmos de seleção;  

 Construir um modelo de classificação multivariada para discriminação 

entre classes de com e sem DMG, utilizando algoritmos matemáticos;  

 Calcular a sensibilidade, especificidade e acurácia nos modelos criados 

pelo PCA (LDA, QDA, SMV), SPA (LDA, QDA, SMV) e GA (LDA, QDA, SMV); 

 Correlacionar os achados da espectroscopia com os dados sócio-

epidemiológicos e clínicos de mãe com DMG; 

 Correlacionar os achados da espectroscopia com os desfechos dos 

recém-nascidos de mãe com DMG. 
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4 PACIENTE E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, Brasil, sob o CAAE: 

73305717.2.0000.5292 (Apêndice A), sendo este estudo também conduzido de 

acordo com as recomendações da Declaração de Helsink.  

As mulheres arroladas no estudo foram esclarecidas quanto aos objetivos da 

pesquisa e ao concordarem participar, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE [Apêndice B]).  

 

4.2 Caracterização do estudo e da população  

 

Este estudo se caracteriza por um Estudo de caso-controle, realizado no 

período de janeiro a outubro de 2018 no ambulatório de alto risco gestacional em um 

hospital terciário. Foram arroladas durante a consulta do pré-natal um total de 50 

mulheres com DMG, diagnosticadas com alterações de glicemia entre ≥ 92 mg/dL e 

≤ 126 mg/dL seguindo as diretrizes do Guideline ADA (2019), sob a coordenação da 

médica Profa Dra. Maria da Conceição de Mesquita Cornetta.  

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão  

Critérios de inclusão: mulheres maiores de 18 anos, primigestas, com idade 

gestacional entre 12 a 38 semanas, foram incluídas nas análises.  

Critérios de exclusão: gestantes que apresentaram glicemia ≥ 126 mg/dL, 

comorbidades, incluindo hipertensão, doenças crônica, doenças cardíacas, renais e 

auto-imunes. 
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4.4 Grupo controle  

 

Foram incluídas 50 gestantes que não apresentaram DMG (glicose ≤ 92 

mg/dL) e/ou qualquer comorbidade. Essas gestantes foram arroladas durante a 

consulta do pré-natal sob a supervisão do Obstetra e Prof. Dr Ricardo Ney Coubucci. 

Foram incluídas neste grupo, mulheres saudáveis, primigestas e com 9ª a 39ª 

semanas de gestação. Na vigésima quarta e vigésima oitava semana todo o grupo 

controle foi submetido a triagem por TOTG para descartar GDM.  

 

4.5 Dados sócio-epidemiológicos, maternos e neonatais 

 

As informações sócio-epidemiológicas, maternas e neonatais foram obtidas 

por meio do formulário de pesquisa e prontuários hospitalares. 

 O estado nutricional antropométrico da mulher foi feito por meio do Índice de 

Massa Corporal (IMC) gestacional (relação do peso em quilogramas e altura em 

metro ao quadrado com a Idade Gestacional - IG). A relação IMC com a IG foi 

conferida no registro do prontuário e acesso ao cartão de pré-natal. 

 A glicemia de jejum foi avaliada de acordo com as diretrizes do Guideline 

ADA (2019): sem alteração da glicemia (glicose ≤ 92 mg/dl) e com alterações de 

glicemia entre ≥ 92 mg/dL e ≤ 126 mg/dL.  

Os resultados do desfecho do recém-nascido também foram coletados nos 

prontuários: idade gestacional (IG) expressa em semanas, comprimento, perímetro 

cefálico e abdominal, peso ao nascer, tipo de parto (nascido por cesariana vaginal 

ou de segmento inferior), dificuldade respiratória, apgar no 1º e 5º minuto, terapia 

intensiva, icterícia, malformação, hipoglicemia sanguínea neonatal e macrossomia 

(grande para a idade gestacional). 

 

4.6 Coleta de material biológico 

 

Amostras de sangue venoso das gestantes foram coletadas após um jejum de 

8 horas, por venipuntura em tubos contendo o anticoagulante EDTA. As amostras de 

sangue foram centrifugadas a 3600 rpm por 7 min para separar e o plasma 

sanguíneo. Alíquotas de 100 µL (em triplicatas) de plasma sanguíneo foram 
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transferidas para tubos eppendorf e armazenadas em freezer -80°C até análise 

ATR-FTIR.  

 

4.7 Espectroscopia ATR-FTIR 

 

As amostras de plasma sanguíneo foram descongeladas à temperatura 

ambiente por 30-40 min, [n = 100 amostras (grupo GDM = 50) e (grupo Controle = 

50), onde alíquotas de 10 μL (em triplicatas) foram usadas para análise. Os dados 

espectrais foram adquiridos usando um espectrofotômetro IRAffinity-1S FTIR 

(Shimadzu Corp., Japão) equipado com um ATR. 

O instrumento foi configurado para realizar um total de 32 varreduras com 

resolução espectral de 4 cm-1 para os espectros de fundo e de amostra, gravadas 

rapidamente na faixa entre 4.000 a 600 cm-1, conforme descrito por Santos et al. 

(2017) e Neves et al. (2016), com algumas modificações.  

 

4.8 Modelos matemáticos 

 

Os modelos matemáticos utilizados nesse estudo foram: Análise de 

Componentes Principais (PCA), Algoritmo de Projeções Sucessivas (SPA) e 

Algoritmo genético (GA), acoplados aos algoritmos: Análise Discriminante Linear 

(LDA), Análise Discriminante Quadrática (QDA) e Máquinas de Vetores de Suporte 

(SVM), para classificar os grupos gestantes com GDM e grupos gestantes saudáveis 

controle. Modelos de classificação multivariados foram construídos para abordagem 

de classificação, e seu desempenho foi avaliado. 

 

4.9 Análise de dados da espectroscopia 

 

A análise dos dados foi realizada no ambiente MATLAB® R2014b 

(MathWorks, Inc., EUA). Os dados espectrais brutos foram carregados e pré-

processados cortando a região de biofingerprint entre 1800-900 cm-1, seguido pelo 

alisamento de Savitzky-Golay (SG) (janela de 15 pontos, ajuste polinomial de 2ª 

ordem), mínimos quadrados ponderados automáticos (AWLS), correção da linha de 

base e normalização para a banda Amida I (1.650 cm-1). Os dados foram 

centralizados antes da análise. 
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As amostras foram divididas em conjuntos de treinamento (70%), validação 

(15%) e teste (15%) para todos os modelos de classificação, aplicando o algoritmo 

Kennard-Stone (KS) (Kennard, R W et al, 1969) aos espectros pré-processados. O 

conjunto de treinamento foi utilizado no procedimento de modelagem, o conjunto de 

validação para otimização interna do modelo e o conjunto de testes foi usado 

apenas na avaliação final da classificação. Inicialmente, os dados foram analisados 

por PCA, um método exploratório capaz de reduzir os dados pré-processados em 

um baixo número de componentes principais (PCs). Cada PC é composto de 

pontuações (variação na direção da amostra) e cargas (variação na direção do 

número de onda), onde as pontuações são usadas para avaliar 

semelhanças/dissimilaridades entre as amostras, e as cargas mostram o peso de 

cada número de onda em relação ao padrão de pontuação. A decomposição PCA de 

um conjunto de dados espectral assume a seguinte forma: 

 

                                                                                                                         (1) 

 

onde  é a matriz de escores;  é a matriz de cargas; e  é a matriz residual. Os 

escores do PCA foram utilizados para a análise exploratória dos dados e como 

dados de entrada para os modelos de classificação supervisionada: LDA, QDA e 

SVM. 

Além do PCA, o conjunto de dados espectrais foi reduzido a alguns recursos 

espectrais por métodos de seleção de recursos: GA e SPA. Estes foram acoplados 

ao LDA, QDA e SVM para classificação, e seus desempenhos foram comparados 

com as abordagens baseadas no PCA. O GA (McCall et al., 2005) é um tipo de 

algoritmo de seleção de variável que executa essa tarefa imitando o processo de 

evolução, recombinando e promovendo mutações em diferentes subconjuntos de 

variáveis até que um determinado critério de aptidão seja atingido. O objetivo desse 

algoritmo é reduzir o número total de variáveis sem alterar o tipo de variável, como 

ocorre ao usar a redução de dados via PCA. Nesse caso, o GA foi usado com 100 

gerações e 200 cromossomos cada, e as probabilidades de mutação e cruzamento 

foram definidas em 10% e 60%, respectivamente. O SPA (Soares et al., 2013) 

também trabalha reduzindo os dados espectrais pré-processados para um número 

baixo de variáveis, mantendo as informações espectrais originais. Ele trabalha com 
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um processo iterativo projetando as variáveis espectrais e selecionando aquelas que 

minimizam a colinearidade dos dados. O número ideal de variáveis para SPA e GA 

foi determinado pela função de custo mínimo, calculada para o conjunto de 

validação da seguinte forma (Nielsen et al., 2018): 

 

           (2) 

em que  é o número de amostras de validação e é definido como: 

          (3) 

 

Onde  é a distância quadrada de Mahalanobis entre o objeto  

(da classe ) e o centro de sua verdadeira classe ( ) e  é a 

distância quadrada de Mahalanobis entre o objeto e o centro da classe errada mais 

próxima ( ). 

Assim como os escores PCA, os números de onda selecionados por GA e 

SPA foram utilizados como variáveis de entrada para LDA, QDA e SVM. LDA e QDA 

são algoritmos de análise discriminante baseados no cálculo da distância de 

Mahalanobis entre as classes, onde o LDA assume que as classes possuem 

estruturas de variação semelhantes, portanto, usando uma matriz de covariância 

combinada para o cálculo da distância; enquanto o QDA assume que as classes têm 

estruturas de variação diferentes e, portanto, usa a matriz de variação-covariância 

individual para cada classe no cálculo da distância (Morais et al., 2018). O SVM é 

um algoritmo de classificação linear que usa uma etapa não linear chamada 

transformação do kernel (Cortes & Vapnik, 1995). A função kernel (nesse caso, a 

função de bases radiais (RBF)) transforma os dados espectrais de entrada em um 

espaço de recurso que maximiza a margem de separação entre as classes. Embora 

seja mais poderoso que o LDA ou o QDA para classificação, o SVM é mais 

suscetível a sobreajuste (Morais et al., 2018). 
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4.10 Modelo de avaliação da qualidade 

 

A precisão, sensibilidade e especificidade do modelo foram calculadas para o 

conjunto de testes, a fim de avaliar o desempenho da classificação e validar os 

modelos. A acurácia (AC) representa o número total de amostras classificadas 

corretamente; a sensibilidade (SENS) e a especificidade (ESPEC) medem a 

proporção de positivos e negativos que são identificados corretamente, 

respectivamente. Essas métricas são calculadas da seguinte forma (Morais et al., 

2017): 

        (4) 

       (5) 

       (6) 

 

Onde TP significa verdadeiro positivo; TN para verdadeiro negativo; FP para 

falso positivo; e FN para falso negativo. 

Para melhor correlacionar as análises resultantes do ATR-FTIR, foram 

avaliados os resultados de 49 recém-nascidos de mulheres que apresentavam 

DMG. Os critérios de exclusão foram: natimorto (definido como perda de gestação   

> 24 semanas de gestação), aborto (definido como perda de gestação ≤ 23 semanas 

de gestação), perda de seguimento ou transferência de cuidados para outro centro 

antes do parto. 

 

4.11 Análise estatística dos dados maternos e neonatais 

 

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi aplicado visando verificar a 

aderência das variáveis contínuas à distribuição normal. O teste foi aplicado em 

cada grupo de interesse relacionado à variável resposta: com diagnóstico ou sem 

diagnóstico de DMG (caso vs. controle). A análise descritiva das variáveis que 

obtiveram aderência à distribuição normal foi realizada pela média e desvio-padrão 

(Média ± DP). Para as variáveis que não apresentaram distribuição normal em 

qualquer um dos grupos, utilizou-se a mediana e os percentis 25 e 75. Para as 
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variáveis categóricas, a análise foi realizada por meio de frequências absolutas e 

relativas. O teste t de Student para amostras independentes foi aplicado para as 

variáveis contínuas que apresentaram normalidade. O teste não paramétrico de 

Mann-Whitney foi utilizado para comparar as diferenças entre as distribuições das 

variáveis que não apresentaram normalidade. O teste Qui-quadrado foi utilizado 

para analisar a associação entre tipo de parto e as variáveis de natureza categórica. 

Nas situações onde as células das tabelas apresentaram frequências esperadas 

inferiores a cinco, aplicou-se o teste exato de Fisher. O nível de significância de 5% 

foi adotado para todas as análises. O software utilizado para as análises foi o SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, EUA), versão 22.0.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização da população 

 

Para identificar os fatores de riscos associados ao surgimento do DMG, 

fatores sócio-epidemiológicos foram avaliados conforme na tabela 3. Em relação à 

idade, observou-se que as mulheres com DMG eram mais velhas quando 

comparadas com as mulheres controles, ressaltando que a idades avançada é um 

fator de risco para o DMG (p= 0,046). Em relação ao estado civil, a maioria das 

mulheres com DMG eram casadas ou possuíam união estável (p=0,001), e tinham 

filhos (p=0,017). 

 

Tabela 3. Fatores sócio-epidemiológicos dos grupos DMG e Controle. 

Variáveis             Grupo P valor
a
 

 DMG (N= 50) Controle (N= 50)  

Idade, anos
a
 32 (28 – 35) 28 (24 – 35) 0,046 

Estado civil, n (%)    

 Solteira  19 (38,0%) 35 (70,0%) 0,001 

Casada ou união estável 31 (62,0%) 15 (30,0%)  

Possui filhos, n (%)    

Sim 40 (80,0%) 29 (58,0%) 0,017 

Não 10 (20,0%) 21 (42,0%)  

Vínculo empregatício, n (%)    

 Sim 24 (48,0%) 21 (42,0%) 0,546 

 Não 26 (52,0%) 29 (58,0%)  

a
Significância da diferença entre os grupos pelo teste U de Mann-Whitney (variáveis contínuas) ou 

teste Qui-quadrado de Pearson (variáveis categóricas).Os dados contínuos estão expressos em 
mediana e percentis 25 e 75. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A tabela 4 mostra a história clínica-obstétrica das participantes. 

Tabela 4. Variáveis clínico-obstétricas de gestantes dos grupos DMG e Controle. 

Variáveis Grupo P valor
a
 

 DMG Controle  

Gestação anterior, n (%) 49 (98,0%) 48 (96,0%) 1,000 

Histórico de aborto, n (%) 19 (38,0%) 18 (36,0%) 0,836 

Tipo de parto anterior, n (%)    

    Cesárea 12 (24,0%) 14 (28,0%) 0,100 

    Vaginal 28 (56,0%) 18 (36,0%)  

Histórico familiar de DMG, n (%) 31 (62,0%)
 

30 (60,0%)
 

0,838 

a
Significância da diferença entre os grupos pelo teste U de Mann-Whitney (variáveis contínuas) ou 

teste Qui-quadrado de Pearson ou Fisher (variáveis categóricas). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Analisando a contribuição dos fatores maternos e a associação com o DMG, 

alguns critérios foram avaliados, como mostra a tabela 5. Em relação ao grupo DMG, 

o mesmo apresentou maior percentual de sobrepeso e obesidade quando 

comparado ao grupo controle. Além disso, as gestantes DMG obtiveram a glicemia 

alterada (p<0,01). 

 

Tabela 5. Fatores maternos dos grupos DMG e Controle. 

Variáveis                            Grupo P valor
a
 

            DMG       Controle  

IMC, n (%)    

Baixo peso 3 (6,0%) 3 (6,0%) 0,002 

Adequado 8 (16,0%) 25 (50,0%)  

Sobrepeso 21 (42,0%) 15 (30,0%)  

Obesidade 18 (36,0%) 7 (14,0%)  

Glicemia em jejum, mg/dL 98 (95 – 107) 79 (73 – 87) p < 0,01 

Prática de atividade física, n (%) 12 (24,0%) 14 (28,0%) 0,648 

Consumo de álcool, n (%) 1 (2,0%) 1 (2,0%) 1,000 

a
Significância da diferença entre os grupos pelo teste t de Student ou U de Mann-Whitney (variáveis 

contínuas) ou teste Qui-quadrado de Pearson ou Fisher (variáveis categóricas). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.2 Análises de plasma sanguíneo das gestantes, por bioesctroscopia  

 

A análise do plasma sanguíneo foi realizada pela técnica da bioesctroscopia. 

A leitura do plasma sanguíneo das gestantes foi realizada por ATR-FTIR, com a 

aquisição em triplicata, totalizando 300 espectros. Em relação ao plasma sanguíneo 

das gestantes do grupo DMG vs grupo Controle, as leituras apresentaram maiores 

picos no comprimento de onda ~1.650 cm-1, que é referente a Amida I das proteínas, 

diferentemente dos grupos metileno de lipídios que obtiveram picos em ~1.750 cm-1, 

como mostrado na Figura 7A.  

Após obtenção dos dados espectrais, os mesmos foram pré-processados por 

suavização de Savitzky-Golay, com correção de linha de base e normalização da 

banda Amida I (~1.650 cm-1) (Figura 7B). Contudo, os espectros apresentam forte 

similaridade em relação às bandas de absorção, além de serem altamente 

sobrepostos, dificultando a categorização das amostras do grupo DMG vs grupo 

Controle, considerando apenas as informações visuais espectrais disponíveis. 

Nesse sentido, foi necessário a aplicação de algoritmos multivariado, estratégia 

essencial para extrair informações espectrais importantes, permitindo a 

discriminação entre amostras de plasma sanguíneo de gestantes com DMG, 

diferentemente quando comparados ao grupo Controle, com base em sua condição 

fisiopatológica refletida nas características espectrais. Além disso, os algoritmos de 

seleção de variáveis são ferramentas potentes a serem utilizadas na detecção de 

possíveis biomarcadores no plasma sanguíneo, assim como para outros possíveis 

fluidos biológicos, permitindo a obtenção de modelos mais precisos. 
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Figura 7: Espectros de FTIR para o grupo DMG e grupo Controle. (A) Espectros de FTIR 
para o grupo DMG (linha vermelho) e grupo Controle (linha verde); (B) espectros médios 
pré-processados (suavização de Savitzky-Golay, correção de linha de base e normalização 
para a banda Amide I) para grupo DMG (linha vermelha) e grupo controle (linha verde) na 
região de biofingerprint (1.800–900 cm-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para melhor caracterizar o grupo DMG, foi necessário usar modelos 

quimiométricos capazes de encontrar variáveis entre as características espectrais, 

que diferem dos espectros do grupo de Controle. Inicialmente, um modelo de PCA 

foi realizado para análise exploratória dos dados, conforme mostrado na Figura 8. 

Para essa análise foram utilizados três componentes principais (PCs), responsáveis 

por 90% da variância explicada cumulativa, apresentando-se por pontuações. Com 

isso obtivemos para as pontuações PC1 (68,18% variância explicada) vs. PC2 

(16,56% variância explicada) (Figura 8A), enquanto o gráfico PC1 vs. PC3 (7,16% 

variância explicada) mostrando algumas distinções visuais entre os grupos GDM e 

grupos de Controle (Figura 8B); enquanto o gráfico de pontuação PC2 vs. PC3 

(Figura 8C) foi capaz de diferenciar eficientemente os grupos amostrais, mostrando 

que uma baixa porcentagem de variação espectral é responsável pela separação de 

classes. 

As cargas de PCA são mostradas na Figura 8D, onde as seguintes 

características espectrais apresentaram coeficientes absolutos mais altos, sendo 

responsáveis pelo padrão de segregação observado no gráfico de escores de PCA: 

PC1 (1.640 cm-1); PC2 (900 cm-1); e PC3 (1.046, 1.350, 1.537 cm-1). PC1 e PC2 

mostram perfis de carregamento muito semelhantes, com muitas faixas sobrepostas 

entre 900 e 1.500 cm-1 e um perfil de espelhamento entre 1.500 e 1.700 cm-1; 

enquanto o PC3 mostra um perfil de carregamento bastante distinto do PC1 e PC2. 
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Figura 8. Gráficos das pontuações de PCA. A) PC1 vs. PC2. B) PC1 vs. PC3. C) PC2 vs. 
PC3. Porcentagem entre parênteses: variância explicada. D) Cargas de PCA em PC1 (linha 
azul), PC2 (linha vermelha) e PC3 (linha amarela). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Em seguida, modelos de classificação supervisionados foram construídos 

para discriminação sistemática do grupo DMG e grupo Controle. Para isso, os dados 

espectrais pré-processados foram divididos em conjuntos de treinamento (70%), 

validação (15%) e teste (15%) usando o algoritmo de seleção de amostra uniforme 

Kennard-Stone (KS). Vários algoritmos de classificação foram testados (Tabela 6), 

onde foram calculados valores de mérito para o conjunto de testes: Acurácia (AC) 

(porcentagem da classificação correta total), Sensibilidade (SENS) (porcentagem de 

classificação correta para o grupo DMG) e Especificidade (ESPEC) (porcentagem de 

classificação correta para o grupo de Controle). Como mostrado na tabela 2, o 
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modelo de análise discriminante linear por algoritmo genético (GA-LDA) obteve os 

melhores resultados de classificação, com 100% de acurácia, sensibilidade e 

especificidade para o conjunto de testes. As pontuações discriminantes de GA-LDA 

Fisher (Figura 9A e 9B) mostram uma separação quase completa para todas as 

amostras (conjuntos de treinamento, validação e teste) (Figura 9A) e uma separação 

perfeita para as amostras de teste; onde o GA-LDA selecionou 10 números de onda 

espectrais responsáveis pela diferenciação de grupo, principalmente associados às 

regiões de carboidratos (901; 1.047 cm-1) e lipídicas / proteínas (1.462; 1.539; 1.560; 

1.582; 1.645; 1.661; 1.693; 1.747 cm-1) (Figura 9C). 

 

Tabela 6. Parâmetros estatísticos de qualidade para modelos multivariados construídos. 
 

 Modelos 

Parâmetro (%) PCA SPA GA 

 LDA QDA SVM LDA QDA SVM LDA QDA SVM 

AC 83,3 86,7 90,0 90,0 83,3 90,0 100 96,7 86,7 

SENS 80,0 100 80,0 93,3 100 80,0 100 100 73,3 

ESPEC 86,7 73,3 100 86,7 66,7 100 100 93,3 100 

AC= Acurácia; SENS= Sensibilidade; ESPEC= Especificidade. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 9. Variáveis espectrais selecionadas pelo modelo GA-LDA. Variáveis selecionadas 
(cm-1), na ordem: 901, 1,047, 1,462, 1539, 1560, 1,582 1,645, 1,661, 1,693, 1,747 (A) 
Função discriminante GA-LDA para todas as amostras (conjuntos de treinamento, validação 
e teste); (B) função discriminante GA-LDA apenas para o conjunto de testes; e (C) variáveis 
selecionadas GA-LDA. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Os gráficos da figura 10 mostram a distribuição das absorbâncias das 

biomoléculas: lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos, presente no 

plasma sanguíneo das gestantes com DMG e controles. Observa-se aumento de 

proteínas no grupo DMG (p<0,01) quando comparado com o controle (Tabela 7). 

Não se observou diferenças estatisticamente significantes em relação aos 

carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 
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Figura 10. Distribuições das absorbâncias das biomoléculas: Lipídios (A), Proteinas (B), 

carboidratos (C) e ácidos nucleicos (D), presente no plasma sanguíneo das gestantes DMG 

e controle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 7. Absorbância das biomoléculas (lipídios, proteínas, carboidratos e ácido nucleico) 
dos grupos DMG e Controle.  

Significância da diferença entre os grupos pelo teste U de Mann-Whitney. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Avaliando a influência das variáveis neonatais entre os desfechos maternos, 

observou-se que no grupo DMG, os recém-nascidos apresentaram menor idade 

gestacional (p<0,01), aumento do perímetro torácico (p<0,01), aumento do perímetro 

encefálico (p=0,027), macrossomia e prematuridade quando comparado com o 

grupo controle, como mostrado na tabela 8. Em relação aos desfechos, observou-se 

que os neonatos que apresentaram macrossomia estavam associados às mulheres 

com DMG, que apresentaram menor densidade de proteínas nas regiões 1.587 cm-1 

(p = 0,049) e 1.589 cm-1 (p = 0,043).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis                            Grupo P valora 

 Caso Controle  

Lipídios 
0,00324 

(0,00250 – 0,00399) 
0,00385 

(0,00327 – 0,00434) 
0,010 

Proteínas 
0,00188 

(0,00099 – 0,00233) 
0,00021 

(-0,00035 – 0,00096) 
p < 0,01 

Carboidratos 
0,02789 

(0,02481 – 0,03024) 
0,02923 

(0,02781 – 0,03069) 
0,009 

Ácido nucleico 
0,00002 

(-0,00031 – 0,00056) 
0,00009 

(-0,00025 – 0,00052) 
0,687 
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Tabela 8. Variáveis e associação dos desfechos de neonatos de mães DMG e Controle. 

Variáveis                     Grupo P valor
a
 

 Neonatos de mães DMG Neonatos de mães Controle  

Tipo de parto, n (%)    
Cesárea 35 (71,4%) 29 (64,4%) 0,468 
Vaginal 14 (28,6%) 16 (35,6%)  

Parto induzido, n (%) 5 (10,2%) 8 (17,8%) 0,288 
Idade gestacional, sem. 37 (36 – 38) 39 (38 – 40) p < 0,01 
Prematuridade, n (%) 12 (24,5%) 3 (6,7%) 0,018 
Peso ao nascer, g 3.290 (2.954 – 3.668) 3.465 (2.910 – 3.686) 0,581 
Comprimento, cm 49 (47 – 51) 50 (48 – 51) 0,236 
Sexo, n (%)    

Feminino 23 (46,9%) 24 (53,3%) 0,536 
Masculino 26 (53,1%) 21 (46,7%)  

Glicemia neonatal, mg/dL 49 (47 – 58) 48 (44 – 52) 0,080 
Perímetro abdominal, cm 32 (31 – 34) 32 (30 – 34) 0,873 
Perímetro torácico, cm 32 (31 – 34) 31 (30 – 32) p < 0,01 
Perímetro cefálico, cm 34 (33 – 35) 35 (34 – 36) 0,134 
Perímetro cefálico, n (%)    

Mínimo 5 (10,5%) 4 (8,9%) 0,027 

Médio 22 (44,9%) 32 (71,1%)  

Máximo 22 (44,9%) 9 (20,0%)  

Apgar no 1º minuto, pontos 9 (8 – 9) 9 (8 – 9) 0,512 
Apgar no 5º minuto, pontos 9 (9 – 9) 9 (9 – 9) 0,922 
Desfechos neonatais, n (%)    

Macrossomia 14 (28,6%) 1 (2,2%) p < 0,01 
Hipoglicemia neonatal 2 (4,2%)

 
2 (6,9%)

 
0,629 

Icterícia 15 (30,6%)
 

11 (24,4%)
 

0,504 
Terapia intensiva 6 (12,2%)

 
3 (6,7%)

 
0,490 

Malformação 2 (4,1%)
 

2 (4,4%)
 

1,000 

Desconforto respiratório 11 (22,4%)
 

11 (24,4%)
 

0,819 
a
Significância da diferença entre os grupos pelo teste U de Mann-Whitney (variáveis contínuas) ou 

teste Qui-quadrado de Pearson ou Fisher (variáveis categóricas).  
Abreviações: DMG, Diabetes Mellitus Gestacional; sem., semanas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Em relação aos fatores de risco materno, sabe-se que mulheres em idade 

avançadas apresentam um declínio fisiológico do metabolismo, muitas vezes com 

manifestação do catabolismo de proteínas, lipídios, carboidratos e hormônios 

essenciais para o desenvolvimento do concepto. Todavia, atualmente, sabe-se que 

as gestações tardias (>35 anos) são cada vez mais comuns, em associação com 

elevado IMC, sendo fatores determinantes para o surgimento do DMG (Kim et al., 

2019).  

De fato, um estudo realizado com 24.577 gestantes na Finlândia 

correlacionou à presença de 5.680 DMG, e destas, 2.037 apresentaram IMC elevado 

na gestação e um grande número de partos por cesárea e macrossomia (Ijäs et al. 

2019). Em nossa casuística, as gestantes com DMG apresentaram IMC elevado 

(sobrepeso e obesidade) e a via de parto cesárea com presença de macrossomia.  

Um estudo realizado na Turquia observou que os recém-nascidos tinham 

duas vezes mais chances de serem macrossômicos quando a mãe apresentava 

alteração no IMC, com valores ≥25 kg/m2 na fase pré-gestacional, ou que obtiveram 

≥12 kg durante a gravidez (Usta et al., 2017). Isso reforça que a obesidade materna 

tem associação com desfechos neonatais adversos (Martino et al., 2016). Sabe-se, 

que a transferência de glicose pela placenta resulta em hiperglicemia fetal, por sua 

vez, provoca a hiperplasia das células das ilhotas β do pâncreas fetal, levando à 

superutilização da glicose pelo feto e, portanto, a um aumento anormal do 

crescimento fetal com acúmulo de adipócito na região abdominal ao nascer (Boletim 

Prático ACOG, 2020). 

Outras variáveis encontradas em nosso estudo foram o aumento da 

circunferência da cabeça e do abdome. Esses achados corroboram com os estudos 

desenvolvidos por Gopinath et al. (2012) e Ray et al. (2001), nos quais os recém-

nascidos também apresentavam esses mesmos achados.   

Estudos mostram que gestantes que desenvolvem DMG tem mais chances de 

terem complicações maternas pelo surgimento de doenças cardiovasculares, 

hipertensão e risco de pré-eclâmpsia, parto prematuro e maior número de cesárea 

por consequências negativas da hiperglicemia (Utz et al., 2018; Dong et al., 2019; 

Vieira et al., 2018; Jin et al., 2017; Bukowiecka-Matusiak et al., 2018; Nielsen et al., 
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2018; Mahalakshmi et al. 2016). Na maioria das vezes, quando um recém-nascido 

nasce prematuro, geralmente necessita de cuidados médicos mais severos, com 

internações mais frequentes em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

(Soliman et al., 2018). Nos bebês expostos ao DMG, em decorrência da 

hipoglicemia neonatal observa-se maior risco associado ao desenvolvimento 

neurológico prejudicado, resultados motores e cognitivos adversos (Tam et al., 

2012). Além disso, devido ao estado hiperglicêmico da gestante com DMG, o 

transporte transplacentário de glicose e a atividade do transportador de glicose 

(GLUT) podem sofrer alterações e prejudicar o desenvolvimento do feto (Jayabalan 

et al., 2017).  

Neste estudo, aplicamos pela primeira vez a informação espectral obtida por 

meio do ATR-FTIR acoplada a técnicas de classificação multivariada entre amostras 

biológicas de pacientes com DMG. 

O ATR-FTIR tem sido utilizado para análise computacional, juntamente com 

modelos matemáticos de Análise de Componentes Principais (PCA), Algoritmo de 

Projeções Sucessivas (SPA) e Algoritmo Genético (GA). Entre os modelos, os PCA 

de análise exploratória e não supervisionado, é capaz de reduzir os dados originais 

em poucas variáveis, onde cada um deles representa uma parte da informação 

original (Rasmus & Smilde, 2014), enquanto o SPA e GA são capazes de selecionar 

mais variáveis significativas de dados espectrais complexos. Esses algoritmos são 

comumente associados à Análise Discriminante Linear (LDA), Análise Discriminante 

Quadrática (QDA) e Máquinas de Vetores de Suporte (SVM). Essa classificação é 

usada para prever amostras desconhecidas com abordagens quimiométricas com 

base no uso de algoritmos associados (Neves et al., 2016; Morais et al., 2018). 

Juntamente com o ATR-FTIR, métodos quimiométricos tem desempenhado 

um papel cada vez mais importante no campo da medicina e da biológica, 

analisando estruturas de biomoléculas em condições patológicas, sendo monitorado 

com rapidez e sensibilidade, mesmo em estágios muito precoces.  

Portanto, o uso da biospectroscopia e modelos matemáticos estão sendo 

cada vez mais utilizado em pesquisas no diagnóstico de diferentes doenças. Como 

por exemplo, em estudos de classificação de gliomas, tumores malignos do cérebro, 

com capacidade de detectá-lo o em 50% das lesões intracranianas (Hands JR et al. 

2013). Ainda na área do câncer, o nosso grupo pode verificar que o ATR-FTIR foi 

capaz se selecionar pelo plasma sanguíneo, quais mulheres tinham câncer cervical 
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(CC), lesões de alto (HSIL) e baixo grau (LSIL), em relação a mulheres saudáveis 

(NILM). Sugerindo que o ATR-FTIR tem potencialidade de ser usada como 

ferramenta de triagem para lesões pré-cancerosa, contribuindo com a redução do 

CC (Neves et al., 2016). 

Em outro trabalho, o ATR-FTIR em conjunto com os algoritmos de 

classificação multivariada PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA, teve o potencial de 

detectar as variações bioquímicas do plasma sanguíneo de pacientes infectados por 

Chikungunya e Zika. Além de classificar com precisão, quais os vírus estavam 

infectando cada grupo de pacientes (Santos et al., 2018).  Paraskevaidi e seus 

colaboradores (2018), no intuito de investigar o Alzheimer, utilizou o ATR-FTIR 

juntamente com algoritmos de classificação, e verificaram 84% de sensibilidade e 

86% de especificidade para o diagnóstico da doença no estágio inicial. O estudo 

concluiu que biomoléculas presentes no plasma sanguíneo seriam possíveis 

biomarcadores úteis na pesquisa e prática clínica.  

Dentro das síndromes metabólicas, um estudo com DM explorando a análises 

de recortes de unhas humanas, observou-se nesta casuística um aumento na 

densidade de glicação proteica, mostrou que o ATR-FTIR é sensível o suficiente 

para analisar a presença de glicose quando comparado à população de referência, 

com 92% de especificidade e 90% sensibilidade (Coopman et al., 2017). Enquanto 

outro grupo de pesquisadores avaliou por a fibra capilar, que é constituído por 

proteínas fibrosas (queratinas), melaninas, glicogênio e lipídios, objetivo principal de 

descobrir a eficácia da terapia medicamentosa por cloridrato de metformina, durante 

o pré e pós-tratamento, usando a técnica FTIR-ATR, correlacionando com as 

biomoléculas de proteína, lipídios e glicose, onde houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (Sundaramoorthi et al. 2017). 

Esses achados corroboram com o nosso estudo, que de fato, identificou um 

aumento na densidade de proteínas em mulheres com DMG, utilizando a ATR-FTIR 

e os modelos matemáticos que foram capazes de selecionar via reconhecimento de 

biomoléculas em amostras de plasmas sanguíneos. Associado a presença de 

proteínas neste grupo com DMG, obteve-se neste estudo 100% de acurácia, 

sensibilidade e especificidade, durante a classificação no modelo GA-LDA. Sabe-se 

que as proteínas são moléculas que medeiam diferentes funções no organismo, 

capaz sinalizar, representar e potencializar via diagnóstico bioquímico, a prevenção, 

o monitoriamentoe tratamento de várias doenças (Williams et al., 2019). Nos últimos 
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anos, dentro do campo do diabetes, diferentes pesquisas foram realizadas no intuito 

de descobrir e entender as funções de diversas proteínas no corpo humano, como 

por exemplo, a identificação da proteína 4 de ligação aos ácidos graxos (FABP4), 

que está correlacionada com marcadores de obesidade, IMC elevado e tecido 

adiposo. A FABP4 é uma proteína do tipo reguladora, atuando no metabolismo de 

lipídeo, glicose e de doenças inflamatórias crônicas, incluindo: obesidade, síndrome 

metabólica e aterosclerose, correlacionada ao DM2 (Lorenzo-Almorós et al., 2019). 

Em nosso estudo houve um predomínio de sobrepeso e obesidade no grupo de 

DMG. Sabe-se que obesidade, por sua vez, está associada à inflamação de baixo 

grau no tecido adiposo e ao aumento das concentrações de mediadores 

inflamatórios sistêmicos (Polari et al., 2018). Recentemente, um trabalho 

comparando gestantes obesas e não obesas demonstrou que o grupo de gestantes 

obesas apresenta maiores picos de resistência à insulina, desencadeando o risco 

aumentado até de oito vezes de desenvolverem DMG (Ravnsborg et al., 2019). 

Estudos têm apontado um aumento de adipocina na obesidade, como esse 

hormônio tem o papel de regular à secreção de insulina, espera-se que possa haver 

um comprometimento da resposta imunológica frente à hiperglicemia, com aumento 

de citocinas pró-inflamatória como IL-1 e IL-6, formação de ROS, TNF- α, (Bawah et 

al., 2019; Moyce et al., 2018).  

Ainda no contexto obesidade, durante a gestação há um aumento da leptina, 

resistina e visfatina, sendo mais expresso entre o final do primeiro trimestre e início 

do segundo trimestre. A presença dessas proteínas constitui um microambiente 

inflamatório e de resistência à insulina. Estudo aponta que essas proteínas poderá 

ser um possível marcador para o diagnóstico do DMG, quando comparado com 

gravidez euglicemica (Bawah et al., 2019). 

Outra proteína que estar relacionada com a resistência a insulina é a 

glicoproteína α2-Heremans-Schmid, também conhecida como fetuína-A (Fet-A), 

membro da superfamília da cistatina, pertencentes a classe de inibidores de 

protease, envolvida na desgranulação de neutrófilos e recrutamento de linfócitos, 

regulação de respostas inflamatórias agudas e no metabolismo de ácidos graxos. No 

entanto, a Fet-A, é uma hepatocina sintetizada no fígado, capaz de atuar em 

diferentes processos fisiopatológicos, constituindo um forte preditor para o diabetes, 

uma vez que foi associada à inibição da atividade do receptor e da sinalização de 

proteínas envolvidas na ativação da cascata de insulina (Bourebaba et al., 2019). 
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Outra proteína altamente expressa na gravidez é o S100, pertence a um 

grupo de proteína ligante de cálcio, que é codificada pelo gene S100P presente no 

cromossomo 21. Essa proteína também é encontrada no tecido placentário humano, 

podendo variar de acordo com a localização e período gestacional, sendo altamente 

expressa no sinciciotrofoblasto e moderadamente no citotrofoblastos, estando mais 

presente no segundo semestre da gestação. No entanto, o papel exato da proteína 

S100P continua obscuro, principalmente no envolvimento do DMG (Zhu et al., 2015).  

Stanirowski et al., (2017), encontraram alterações na expressão de proteínas 

transportadoras de glicose (GLUT) por imunoistoquíma em placentas de mulheres 

com DMG. As isoformas, GLUT-4 e GLUT-9 foram mais expressas em mulheres que 

eram insulinodependentes. 

Em relação à participação de proteínas, o nosso estudo apontou pela técnica 

do ATR-FTIR, que os neonatos macrossômicos estavam associados às mulheres 

com DMG com menor densidade de proteínas nas regiões 1.587 cm-1 (p = 0,049) e 

1.586 cm-1 (p = 0,043). 

Diante disso, o nosso estudo propôs pela primeira vez que ATR-FTIR foi 

capaz de diferenciar e selecionar por espectro a absorção de biomoléculas proteicas 

em plasma sanguíneo das mulheres com DMG em relação ao grupo Controle. Isso 

só é possível por causa dos movimentos vibracionais que ocorrem nas amostras e 

que são capturados por meio do espectro da biofingerprint na região entre 1.800–

900 cm-¹ (Kelly et al., 2011). Essa maior absorção de proteínas nas amostras de 

plasma sanguíneo de mulheres que apresentavam DMG, provavelmente está 

relacionada a diversos distúrbios bioquímicos, hormonais e glicêmicos. 

O ATR-FTIR pode ser considerada uma técnica não invasiva, de baixo custo, 

e atrativo para os estudos das áreas da biologia e medicina, demonstrando 

resultados promissores em diagnósticos de várias doenças, de forma rápida que 

permite a investigação da amostra analisada (Ami et al., 2013). Desta forma, o ATR-

FTIR mostrou-se ser uma ferramenta útil na caracterização e identificação de 

biomoléculas. Contudo, a identificação e o isolamento dessas proteinas pode ser 

fundamental para que se possa entender o mecanismo de ação e a contribuição 

durante o DMG.  

Para o nosso conhecimento, esta é a primeira vez que algoritmos 

matemáticos, usando ferramenta ATR-FTIR foram aplicados para classificar 

mulheres com DMG, utilizando o plasma sanguíneo. De acordo com os resultados 
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do presente estudo, o ATR-FTIR detectou em amostras de plasma sanguíneo de 

gestantes pontos do espectro que permitiu diferenciar os grupos GDM vs. Controles. 

Além disso, o modelo supervisionado pelo algoritmo matemático GA-LDA obteve 

maior precisão, sensibilidade e especificidade, no grupo GDM que apresentou 

aumento da densidade de proteínas quando comparada ao grupo controle. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados do presente estudo, o ATR-FTIR detectou em 

amostras de plasma sanguíneo de gestantes pontos do espectro que permitiu 

diferenciar os grupos GDM vs. Controles. Além disso, o modelo supervisionado pelo 

algoritmo matemático GA-LDA obteve maior precisão, sensibilidade e especificidade, 

no grupo GDM que apresentou aumento da densidade de proteinas quando 

comparada ao grupo controle. No entanto, quando correlacionamos os desfechos 

dos recém-nascidos para macorssomia, eles nasceram de mães DMG com menor 

densidade de proteinas. 

Espera-se em um próximo estudo, para que possamos entender melhor as 

consequências dessa síndrome metabólica nas gestantes e nos desfechos 

neonatais. Para isso, será necessário realizar a identificação e isolamento das 

proteínas envolvidas nesse cenário, identificando o provável mecanismo de ação 

envolvido no DMG.  
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Apêndice A – Aprovação da pesquisa pelo comitê de ética do HUOL/UFRN. 
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Apêndice B - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) utilizado na 
pesquisa 

 

 

TCLE para maiores de idade:  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos  

 

                Este é um convite para você participar da pesquisa: “Diabetes Mellitus 

Gestacional: Contribuições de um novo diagnóstico”, que tem como pesquisador responsável 

Profª. Dra Janaína Cristiana de Oliveira Crispim Freitas. 

                Esta pesquisa pretende caracterizar as proteínas, carboidratos e lipídios presentes 

no seu sangue periférico. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é desenvolver uma técnica diagnóstica para 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). 

Caso você decida participar, você deverá ler e preencher primeiramente o TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido), onde nele virá explicando detalhadamente todos os 

procedimentos que serão utilizados nas pacientes.  

Durante a realização do presente estudo, as gestantes serão abordadas na Maternidade 

Escola Januario Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN), onde será 

realizado todo o pré-natal, bem como, a realização do parto. Para o desenvolvimento da pesquisa, 

primeiramente será aplicado um questionário para as gestantes, com perguntas básicas e 

direcionadas para o estudo em questão. Em seguida, será coletado em tubos vacutainer com EDTA 

(BecktonDickinson) 8 mL de sangue via punção venosa (no braço). O material será centrifugado a 

4°C, identificado e refrigerado em freezer -80°C. Para todos esses procedimentos, a previsão de risco 

é mínima, ou seja, pode ocorrer aparecimento de hematoma. Caso isso aconteça, você será 

encaminhado para sala de procedimento, onde iremos realizar uma compressa de gelo. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profª Drª 

Janaina Cristiana de Oliveira Crispim Freitas, telefone (84) 33429797/99867758 e e-mail  

janacrispimfre@gmail.com 

 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

mailto:janacrispimfre@gmail.com


70 

 

  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, Av. Nilo 

Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-

300 - Nata/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

eu,____________________________________________________________________declaro que 

compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, e concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa “Diabetes Mellitus Gestacional: Contribuições de um novo 

diagnóstico”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, ___ /____/______. 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

Polegar direito 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Diabetes Mellitus Gestacional: Contribuições 

de um novo diagnóstico”,declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

 

 

 

 

              Natal, 10 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Profª. Drª Janaina Cristiana de Oliveira Crispim Freitas. 

Pesquisador (a) Responsável 
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Apêndice C – Formulário sócio-epidemiológico utilizado na pesquisa 

 

“Diabetes Mellitus Gestacional: Contribuições de um novo diagnóstico” 

 

 

Código interno: ____________________    Registro MEJC: ___________________ 

Nome da paciente:_____________________________________________________ 

Idade:_________________  Estado civil:__________________________ 

Endereço:________________________________________ Cidade:__________________  

Bairro:_________________ Tel: ________________ 

Naturalidade:_____________________              Idade Gestacional: __________semanas 

Trabalha: (  ) Sim (  ) Não.   Profissão:_______________________________________ 

Tem filhos: ( ) sim ( ) não.     Quantos? ______   Quantas gestações?__________ 

Algum aborto?________  Tipo de parto (   ) cesárea  (   ) vaginal 

Teve diabetes em outra gravidez: (   ) sim (   ) não.  Antes da gravidez (   ) sim    (   ) não 

Alguém na família tem diabetes: (   ) sim  (   ) não. Quem? ________________________ 

Alguma doença nas outras gestações? (   ) sim  (   ) não.  Qual? ___________________ 

Faz caminhadas ou qualquer atividade física: (   ) sim  (   ) não  

Fuma: (   ) sim   (   ) não . Por quanto tempo fuma/fumou? _________________ 

Bebe:  (   ) sim (   ) não.  Por quanto tempo bebe/bebeu? __________________ 

Usa algum tipo de droga: ( ) sim  ( ) não.  Qual(is) drogas usa/usou? ______________________    

Por quanto tempo usa/usou? ____________________ 

Faz o acompanhamento pré-natal (  ) sim    (  ) não 

Tem parceiro fixo: (   ) Sim   (  ) Não. Sexo do parceiro Fixo: (  ) M (   ) F   

Tem parceiros Ocasionais: (  ) Sim  (  ) Não.  Sexo do parceiro ocasional: (  ) M (  ) F 

Idade da primeira menstruação: ______ anos   

Data da última menstruação: ____________ 

Faz uso de medicamentos cotidianamente? (  ) Sim   (  ) Não     

Se sim, qual medicamento?_____________________________________________ 

Fez uso nos últimos dias de algum outro medicamento que não seja de uso cotidiano?            

(  ) Sim    (  ) Não    Qual?_______________________________________  

Queixa clínica: (  ) corrimento   (   ) sangramento  (   ) ferida  (   ) verruga   (   ) dor pélvica (   ) Outros 

_____________________________ 

Informações a serem obtidas no prontuário médico e nos resultados da pesquisa: 

Quando foi diagnosticado a DMG? _________________________________________ 

Qual o tratamento utilizado? ______________________________________________ 

Última glicose de jejum__________________ Última HBA1C?____________________ 

 

 


