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RESUMO 

SANTOS, J. R.A. Diabetes mellitus gestacional:Alterações histopatológicas em placentas humanas. 

Programa de Pós-graduação em Ciência da Saúde, Doutorado em ciência da Saúde – PPGCS/UFS, 90p, 

2016. 

O Diabetes Mellitus é um problema de saúde pública mundial. Estima-se que existam mais de 171 

milhões de pessoas com diabetes no mundo, sendo que projeções da Organização Mundial de Saúde 

para 2030 sugerem que esse número possa chegar a 366 milhões de pessoas. Pesquisas tem demonstrado 

que o Diabetes Mellitus Gestacional, pode propiciar ou agravar alterações patológicas, com 

possibilidades de interferir no equilíbrio sistêmico tanto da gestante quanto do feto e que os danos na 

placenta podem ser responsáveis por complicações materno-fetais. Sendo assim, o objetivo deste estudo 

foi determinar as alterações histopatológicas em placentas humanas, bem como descrever às condições 

clínicas de parturientes diagnosticadas com ou sem Diabetes Mellitus Gestacional e seus respectivos 

recém-nascidos, realizou-se, portanto, um estudo histopatológico e descritivo, de gestantes 

(n=16/grupo) atendidas no período autorizado de junho de 2015 a fevereiro de 2016 na Maternidade 

Nossa Senhora de Lourdes. Foi realizada analise microscópia de placentas oriundas de gestantes em 

condições normais e placentas de gestantes em condições hiperglicêmicas, bem como analisado as con-

dições clínicas dessas parturientes. Entre as variáveis maternas, a média do peso das parturientes se 

mostrou diferente em relação as normoglicêmicas (73,0 kg ± 16,5) e as diabeticas gestacionais (79,0 kg 

± 16,8). A média de semanas gestacionais mostrou-se diferentes em grupos, (37,7 semanas ± 3,37) 

para o grupo normoglicemicos e (36,6 semanas ± 1,62) para as parturrientes diabéticas gestacionais. 

Ao analisar-se as variáveis fetais, a estatura média dos recém-nascidos se mostrou diferente em relação 

as pacientes normoglicêmicas (49,0 cm ± 2,40) e as diabéticas gestacionais 45,8 cm ± 5,08), seguido 

da média do perímetro torácico, no qual observou-se nas normoglicêmicas (34,0 cm ± 1,69) e nas 

diabéticas gestacionais (32,6 cm ± 1,16) respectivamente. Constatou-se ao avaliar as variáveis 

placentárias que o tamanho da placenta das parturientes normoglicêmicas foi significativamente maior 

(64,3 cm ± 9,53) quando comparado a gestantes diabéticas gestacionais (60,3 cm ± 11,3). Observou-

se ainda relação quanto á média do peso das placentas das parturientes normoglicêmicas (0,74 g ± 0,11) 

quando comparado as diabéticas gestacionais (0,64 g ± 0,16). As análises das lâminas histopatológicas 

demonstraram que houve diferenças estruturais entre os grupos normoglicêmicos e diabetes gestacional. 

Havendo-se observado que para os grupos obtidos no período de 9 meses, foram determinadas relações 

significativas entre algumas variáveis, sugere-se a continuidade da investigação por tempo prolongado 

com maior número de parturientes de modo a poder-se relacionar mais contundentemente os fatores 

relacionados ás alterações placentárias influenciadas pela hiperglicêmia e a patogênese da doença e a 

sua relação com os agravantes materno-fetais. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, Gestação, Placenta, Análise Histológica. 
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ABSTRACT 

SANTOS, J. R. A. Gestational diabetes mellitus: Histopathological changes in human placen-

tas. Postgraduate Program in Health Sciences, Doctor of Health Science - PPGCS / UFS, 90p, 

2016 

 

Diabetes Mellitus is a problem of global public health. It is estimated that there are over 171 

million people with diabetes worldwide, and projections of the World Health Organization for 

2030 suggest that the number could reach 366 million people. Thus, the aim of this study was 

to determine the histopathological changes in human placentas, and to describe the clinical 

conditions of parturien-tes diagnosed with or without Gestational Diabetes Mellitus and their 

newborns, there was therefore a histopathology and descriptive, pregnant women (n = 16 / 

group) met the authorized period from June 2015 to February 2016 at the Maternity Our Lady 

of Lourdes. Placentas of microscopy analysis was performed derived from pregnant women in 

normal placentas and conditions of pregnant women in hyperglycemic conditions, as well as 

analyzed the clinical conditions of these mothers. Among the maternal variables, the average 

weight of pregnant women showed different about the normoglycemic (73.0 kg ± 16.5) and 

gestational diabetes (79.0 kg ± 16.8). The mean gestational weeks showed different groups, 

(37,7 ± 3,37 weeks) for the group and normoglycemic (36,6 ± 1,62 weeks) for parturrientes 

gestational diabetes. When analyzing fetal variables, height of newborns showed different 

about the normoglycemic patients (49.0 cm ± 2.40) and gestational diabetes 45.8 cm ± 5.08), 

followed by thoracic perimeter , which was observed in normoglycemic (34.0 ± 1.69 cm) and 

the gestational diabetes (32.6 cm ± 1.16) respectively. It was found by assessing placental var-

iables as the size of the placenta normoglycemic pregnant women was significantly higher (64.3 

cm ± 9.53) when compared to gestational diabetic women (60.3 ± 11.3 cm). It was also observed 

as compared to the weight of the placentas of normoglycemic mothers (0.74 g ± 0.11) when 

compared to gestational diabetes (0.64 ± 0.16 g). The histopathological analysis showed that 

there was blades structural differences between the normoglycemic groups and gestational di-

abetes. Having been observed that for the groups obtained in the period of 9 months were certain 

significant relationships between some variables, it suggests the continuity of research for a 

long time with more mothers to be able to relate more strikingly related factors placental 

changes influenced by hyperglycaemia and the pathogenesis of the disease and its relationship 

with maternal-fetal aggravating. 

 

 

Descriptors: Gestational Diabetes mellitus, Placenta , Histological Analysis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A morbimortalidade materna e perinatal continuam ainda muito elevadas no Brasil, 

incompatíveis ao nível de desenvolvimento econômico e social do País. Sabe-se que a maioria 

das mortes e complicações que surgem durante a gravidez, parto e puerpério são preveníveis, 

sendo necessária a participação ativa do Sistema de Saúde (NIKACIO, et al., 2016). 

A gestação é um fenômeno fisiológico e, sua evolução se dá na maior parte dos casos 

sem intercorrências, contudo,  identifica-se uma parcela de gestantes que, por serem portadoras 

de alguma doença sistêmica tornam-se passíveis de sofrerem algum agravo ou desenvolverem 

problemas secundários, e deste modo apresentam maiores probabilidades de uma evolução 

desfavorável, tanto para o feto como para a mãe, sendo observado por muitas vezes, a morte de 

ambos. Essa parcela constitui o grupo denominado de gestantes de alto risco, no qual a vida ou 

a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido apresentam alta probabilidade de sofrerem 

agravos a saúde (JUNQUERIA; CARNEIRO, 2004; ROCHA, et al., 2011) 

 Líder entre as doenças metabólicas em todo o mundo o Diabetes Mellitus (DM) interfere 

sobre o metabolimso celular, atuando morfofisiologicamente nos processos ativos do ciclo 

celular, desencadeando desordens severas provocadas pela hiperglicemia crônica, sendo as 

alterações celulares e teciduais, variantes de acordo com o tipo e a função celular. Estima-se 

que existam mais de 184 milhões de pessoas com diabetes no mundo, sendo que projeções da 

Organização Mundial de Saúde para 2030 sugerem que esse número possa chegar a 288 milhões 

de pessoas.(IDF, 2013; IDF, 2015) 

 Refere-se ainda que no período gestacional embrionário, o diabetes mellitus possa acarretar 

em distúrbios na proliferação endotelial e no crescimento vascular de diversos tecidos 

comprometendo o desenvolvimento embrionário (MAYHEW et al., 2004).  Durante a gestação, 

a mulher que apresenta diabetes mellitus pode ser classificada em: diabetes clínica pré-

estabelecida sendo previamente diagnosticada e determinadas como DM tipo 1 ou 2 e, em 

Diabetes Gestacional (DMG) definida como qualquer intolerância à glicose detectada entre a 

24-28ª semana de gestação .  

Distúrbios hiperglicêmicos ocorrem em cerca de 20% das gestações. Sete por cento 

representam casos de DM pré-estabelecida, enquanto que nos 13% restantes prevalecem 

distúrbios com características metabólicas distintas, mas que podem levar a taxas semelhantes 

de morbidade e mortalidade do recém-nascido (SBD, 2015). 
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No período gestacional em mulheres com diabetes, o ambiente intra-uterino é 

considerado desfavorável para o desenvolvimento embrionário e fetal. A placenta é um anexo 

embrionário, muito importante durante a gestação, sua função é comprometida sofrendo 

impactos decorrentes do aumento da hiperglicemia materna, sendo um obstáculo para uma 

gravidez bem sucedida. É um órgão formado por tecidos fetais e maternos desempenhando 

papel indispensável no controle do metabolismo materno-fetal, servindo de transporte de 

nutrientes e oxigênio da circulação materna para o feto e de resíduos metabólicos e CO2 da 

circulação fetal para a materna. (WENCESLAU, 2009; SANTOS, 2016).  

Tendo em vista o aumento crescente de casos de morte materno-fetal, este estudo propôs 

analisar as  alterações histopatológicas em placentas correlacionadas a gestações complicadas 

por diabetes mellitus gestacional e observar se placentas oriundas de gestação diabéticas 

gestacionais são capazes de manter o mesmo potencial como espera-se observar em parturientes 

de gestação normais. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

  

  Determinar as alterações histopatológicas em placentas humanas e analisar as variáveis 

maternas e fetais relacionadas ao Diabetes Melittus Gestacional.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever a situação clínica maternas e fetais de parturientes em condições normais e com 

diabetes mellitus gestacional. 

 Avaliar variáveis maternas, idade, peso, altura e semanas gestacionais. 

 Avaliar variaveis fetais, peso, estatura, perímetro cefálico e torácico. 

 Descrever as características placentárias das parturientes com e sem Diabetes Mellitus 

Gestacional.      
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. GESTAÇÃO X DISTÚRBOS HIPERGLICÊMICOS 

       O estabelecimento e manutenção da gestação é considerado um desafio para o organismo 

das gestantes de modo geral, pois envolve processos de reconhecimento materno, de defesa 

imunológica, além do próprio desenvolvimento embrionário e controle dos processos de 

multiplicação e diferenciação celular (La ROCCA et al., 2014). Ainda assim, conceitua-se que 

para mantermos a homeostase celular em um organismo maduro, um número igual de células 

nasce e morre em uma dada unidade de tempo, deste modo, considera-se que a divisão celular 

deve ser equilibrada pela morte celular sendo ambas, igualmente ativas (KING, K. L.; 

CIDLOWSKI, 1998). Wilkins (1953) percebeu que a clivagem embrionária inicial representou 

uma serie de divisões celulares produtoras que eventualmente se diferenciam em tecidos e 

órgãos. Assim a divisão celular foi estabelecida como base de crescimento e de 

desenvolvimento proliferativo e progressivo em humanos, animais e plantas (SHARO, 1921). 

      A proliferação celular é um mecanismo extremamente coordenado no qual a progressão 

pelas fases do ciclo é regulada de modo muito preciso, por uma rede bioquímica muito 

complexa, que sinaliza o andamento e as passagens entre G1, S, G2, M. O ciclo da divisão 

celular é coordenado e regulado por meio de eventos em que as células duplicam seu material 

genético (DNA) e posteriormente entram em divisão, formando células filhas (SCHAFFER, 

1998; NAKAJIMA, 2010). O diabetes é uma doença que interfere no metabolismo celular. 

Refere-se ainda que no período gestacional embrionário possa acarretar em distúrbios 

metabólicos na proliferação endotelial e no crescimento vascular de diversos tecidos 

comprometendo o desenvolvimento embrionário (MAYHEW et al., 2004; PERES et al., 2009).   

  Distúrbios hiperglicêmicos ocorrem em cerca de 20% das gestações. Sete por cento 

representam casos de DM pré-estabelecida, enquanto que nos 13% restantes prevalecem 

distúrbios com características metabólicas distintas, mas que podem levar a taxas semelhantes 

de morbidade e mortalidade do recém-nascido. Dentre os distúrbios hiperglicêmicos, o Diabetes 

tem sido investigado devido as características que podem levar ao surgimento de mutações e 

aberrações devido a interferências diretas sobre os mecanismos envolvidos no processo do ciclo 

celular e na formação embrionária e fetal (MAYHEW, 2002; MAYHEW et al., 2004;). 

 Por se tratar de uma doença de origem metabólica, o Diabetes Mellitus provoca severas 

desordens metabólicas, ocasiona variadas alterações celulares e teciduais muitas vezes com 
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prejuízos severos como a morte celular possibilitando potencias agravos durante formação fetal. 

A apoptose é um fenômeno intrínseco do desenvolvimento de tecidos e órgãos, que caracteriza-

se por encolhimento da célula, com diminuição do volume, blebbing da membrana, 

condensação acentuada e marginalização da cromatina nuclear, formação de corpos apóptóticos 

e fragmentação do DNA em regiões internucleossômicas, ainda assim, o processo de necrose 

caracteriza-se por inchaço das células, destruição de organelas, rompimento de membranas, lise 

da cromatina nuclear, sem condensação e a degradação do DNA sem a produção de um espectro 

de tamanho e pares de bases. Deve-se observar que ambos os processos tem sido descritos no 

desenvolvimento fetal e placentário (COVAS et al., 2003;  GRIVICICH, 2007).    

 Considera-se que a apoptose exerça papel crítico nos diferentes estágios de 

desenvolvimento placentário incluindo a invasão intersticial e endovascular e as diferentes 

condições metabólicas e que a morte celular por necrose pode ocorrer em resposta a agressões 

e injúrias exógenas e endógenas, como isquemia, toxinas, hipertermia, edema, degeneração, 

acúmulo de fibrina e trauma celular direto (BEZABEH et al., 2001; COVAS et al., 2003;  

GRIVICICH, 2007).    

 Muitos estudos já evidenciaram que o diabetes Mellitus desencadeia metabolicamente o 

processo de morte celular ativo e dependendo da severidade e grau do diabetes, altera a 

atividade normal da célula comprometendo a integridade da membrana plasmática (MATTOS,  

et al., 1999; DESOYE, et al., 2007; OLIVEIRA, et al., 2008; DESOYE, et al., 2010; FAUCZ, 

2011; ROCHA, et al., 2011; GAUSTER, et al., 2012).  A compreensão de mecanismos 

apoptóticos caudados pelo diabetes pode permitir o desenvolvimento de novas estratégias no 

tratamento de gestantes diagnosticadas com essa patologia. 

 

3.2. DIABETES 

 O Diabetes Mellitus é um problema de saúde pública mundial, sendo considerado uma 

doença crônica de alta prevalência. Estima-se que existam mais de 184 milhões de pessoas com 

diabetes no mundo, sendo que projeções da Organização Mundial de Saúde para 2030 sugerem 

que esse número possa chegar a 288 milhões de pessoas (WILD et al., 2004; IDF, 2015). De 

acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), no mundo 6% da população possui a 

doença, o que corresponde a cerca de 240 milhões de pessoas. No Brasil, o último Censo 

Nacional de Diabetes, realizado em 1988, estimou em 7,6% a população urbana entre 30 e 69 

anos acometida por DM. O estudo multicêntrico sobre a prevalência do diabetes no Brasil 
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evidenciou a influência da idade na prevalência de DM, com um incremento de 2,7% na faixa 

etária de 30 a 59 anos para 17,4% na de 60 a 69 anos. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2009; MAGALHÃES., et al, 2012). 

 O Diabetes Mellitus interfere morfologicamente nos processos ativo do ciclo celular, 

desencadeando desordens metabólicas severas provocadas pela hiperglicemia crônica o que 

ocasiona alterações celulares e teciduais, essas alterações podem variar de acordo com o tipo e 

a função celular. O aumento da atividade glicolitica também resulta no aumento da atividade 

mitocondrial com consequente ativação da cadeia de transporte de elétrons. Essa hiperativação 

geralmente é acompanhada da geração de íons superóxido o que potencializa o dano celular 

podendo ocasionar sua morte (LAMERS, 2008). 

 Durante a gestação, a mulher que apresenta Diabetes Mellitus pode ser classificada em: 

diabetes clínica pré-estabelecida (mulher previamente diagnosticada com DM tipo 1 ou 2) e 

diabetes gestacional (DMG, definida como qualquer intolerância à glicose detectada entre a 24-

28ª semanas de gestação) (FORSBACH-SANCHÉZ et al., 2005).  

       A American Diabetes Association (ADA), em 1999, e a World Health Organization 

(WHO), chamou a atenção da população em uma publicação sobre o Diabetes Mellitus e 

gravidez, propondo reformulação no conceito, na classificação e nos métodos diagnósticos. 

Definindo o Diabetes Mellitus Gestacional como a intolerância à glicose, de qualquer 

intensidade, com início ou primeiro reconhecimento durante a gravidez, mais precisamente 

entre a 24 a 28 semanas de gestação. (DESOYE., et al., 2010; ROCHA. et al., 2011; GOMES. 

et al., 2012; ADA, 2015). 

      Segundo Rocha, et al., 2011, essa definição não leva em consideração a necessidade de 

dieta exclusiva ou associada à insulina, e também, se a doença persiste ou não depois da 

gestação. Entretanto, não exclui a possibilidade de que uma intolerância à glicose não 

diagnosticada previamente possa ser classificada como diabete gestacional.  

          Historicamente as formas mais frequentes de diabetes foram sempre o diabetes tipo 1 e 

o diabetes tipo 2 e os termos "dependente de insulina" e "não dependente de insulina" 

anteriormente atribuídos respectivamente aos dois tipos de diabetes, foram eliminados. 

(FEBRASGO, 2004; DESOYE. et al., 2007; OLIVEIRA, et al., 2009; DESOYE, et al., 2010; 

GOMES, et al., 2012). 

       Estudos tem demostrando que são diversas as causas que levam o surgimento do diabetes 

mellitus. A American Diabetes Association (ADA), 1999 classificou a etiologia do Diabetes 
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Mellitus em situações e consequencias distintas correlacionando a suas causas e agravos tanto 

metabólicos como auto-imune, referindo que no diabetes mellitus tipo 1 ocorre uma destruição 

das células beta produzidas pelo páncreas, usualmente levando à deficiência na produção e 

recepção completa de insulina, podendo ser causado por situações predominantemente, auto-

imune ou ainda por causas idiopáticas. No Diabetes tipo 2 o indivíduo passa por graus variados 

de diminuição de secreção e resistência à insulina.  Além disso ainda existem outros tipos 

específicos que podem surgir por: defeitos genéticos da função da célula beta; Defeitos 

genéticos da ação da insulina; Doenças do pâncreas exócrino; Endocrinopatias; Indução por 

Drogas ou Produtos químicos; Infecções; Formas incomuns de diabetes imuno-mediado e o 

Diabetes Gestacional (FEBRASGO, 2004; MARASCHIN et al., 2010; ROCHA, et al., 2011). 

Em condições de partos a termo, ou seja, com prevalência a partir de 37 semanas, 

observa-se que para as mulheres diagnosticadas com diabetes Gestacional a resposta aguda da 

hiperglicemia materna leva à hiperglicemia e à hiperinsulinemia fetal, o que resulta em 

crescimento exagerado do feto e em hipoglicemia reversa (KERCHE et al., 2005; ROCHA, et 

al., 2011; ADA, 2015).  

A insulina é o hormônio responsável por promover a entrada de glicose para os tecidos, 

é um hormônio importante pois atua diretamente no desenvolvimento fetal, sua produção insu-

ficiente ou inexistente, acumula quantidades elevadas de glicose no sangue, e por conquência 

as células deixam de receber o aporte energético necessário para a realização de suas funções o 

que pode levar em morte celular. (ADA, 2015; IDF, 2013) 

 O crescimento fetal é mediado pela hiperinsulinemia fetal, pelo excesso de glicose e 

nutrientes que atravessam ou são secretados pela placenta, e potencialmente modificado por 

fatores genéticos.  (FEBRASGO, 2004; DESOYE. et al., 2007; OLIVEIRA, et al., 2008; DE-

SOYE. et al., 2010; ROCHA. et al.,  2011; GOMES. et al., 2012). A deficiência insulínica 

acarreta em distúrbios no metabolismo dos carboidratos e na síntese de proteínas e lipídeos, 

resultando em lesões em órgãos como olhos, rins e no sistema vascular Além de promover um 

crescimento exagerado chamado de macrossomia, que é a complicação mais frequente entre os 

filhos de parturientes diabéticas, com graves repercussões perinatais e prevalência variável, 

diretamente relacionada aos níveis de glicemia materna (ROCHA, et al., 2011). 
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3.3 GESTAÇÃO E O DIABETES MELLITUS 

 

A ovulação é a fase em que a mulher libera o óvulo para ser fecundado ou eliminado 

junto com os resíduos da menstruação. As tubas uterinas direcionam o ovócito secundário 

liberado, e esse após fecundação pelo espermatozóide torna-se o zigoto que passa por processos 

de divisão celular formando células menores, cujo processo, é denominado de clivagem 

(MONTANARI, 2013) 

Após o processo de clivagem é constituída a mórula formada por 8 células que entra 

no útero no 3º dia. Ela também diferencia-se e aumenta o seu número de células constituindo o 

blastocisto composto por duas partes a massa interna que dará origem ao feto e a parte do córion 

responsável pelo desenvolvimento da placenta (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

Os troflobastos são células responsáveis pelo processo de implantação do blastocisto 

no endométrio. Após passado 7 a 10 dias essa fase é concluída e sobre o efeito da progesterona 

as células fibroblásticas crescem e dão origem as células deciduais responsáveis pela nutrição 

do embrião até que esteja capaz de suprir as necessidades para seu desenvolvimento 

(MONTANARI, 2013). 

Com o passar do tempo vão se formando novas camadas de células essenciais para o 

desenvolvimento embrionário como o aparecimento do citotrofoblasto e o sinciciotrofoblasto 

que são derivados do trofoblasto. Já a massa celular diferencia-se em três camadas celulares a 

ectoderme que dará origem ao sistema nervoso e a pele o endoderme que dará origem ao sistema 

digestivo e a mesoderme aparece posteriormente (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

 Destaca-se que o primeiro trimestre de gravidez é o período mais crítico em que 

dependendo de problemas maternos como a utilização de álcool e outras drogas, doenças 

genéticas, crônicas ou até gestacionais podem levar a mulher ao abortamento impedindo assim 

o desenvolvimento fetal (MONTANARI, 2013). Notam-se ainda, que no corpo feminino 

ocorrem mudanças durante esse período que são frutos da gestação e do desenvolvimento do 

embrião. Durante a formação do embrião as células responsáveis pela sua formação sofrem 

variadas influências metabólicas muitas delas alterando a formação morfológica normal e 

formação final do embrião. 

 Existem células, em que o aumento crônico de glicose ocasiona a sua elevada captação 

e podem contribuir para alterações das vias metabólicas. As lesões oriundas pela hiperglicemia 

podem danificar os vasos sanguíneos e serem fatores desencadeantes de problemas como 
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arteriosclerose, microangiopatia e neuropatia (MATA et al.,  2004; MATTOS, et al., 1999; 

DESOYE, et al., 2007; OLIVEIRA, et al., 2008; DESOYE, et al., 2010; ROCHA, et al., 2011; 

GAUSTER, et al., 2012.) 

 Um dos fatores que podem danificar as células e contribuir para sua morte é a 

hiperativação, geralmente acompanhado da geração de íons de superóxido sendo que esta 

alteração está correlacionada com a ativação da cadeia de elétrons ocasionada pelo aumento da 

atividade glicolítica e mitocondrial (LAMERS, 2008; ROCHA,  et al.,  2011; GOMES, et al., 

2012). 

Para Montenegro et al (2001), durante a gestação ocorre uma adaptação hormonal na 

mulher, fato este identificado pelo aumento dos níveis de estrógenos, progesterona, cortisol, 

prolactina e a produção de lactogênio placentário humano. Essas mudanças interferem no 

equilíbrio metabólico podendo resultar, em mulheres susceptíveis, no desencadeamento de DM, 

assim como influenciar diretamente no controle glicêmico das gestantes já acometidas por tal 

problema de saúde. A gestação é considerada diabetogênica já que está diretamente ligada a 

resistência à insulina, associada ao aumento dos níveis séricos de estrogênio, prolactina, 

progesterona, cortisol e somatotrofina coriônica, visando manter constante o suprimento de 

glicose para o feto. A causa do diabetes na gestação ainda é desconhecida, porém a ADA 

(American Diabetes Association) propôs algumas hipóteses. São elas: hormonal, genética e 

obesidade (FILHO et al, 1998; TOMBINI, 2002; OLIVEIRA, et al., 2008; DESOYE, et al.,  

2010; ROCHA, et al.,  2011). 

A hipótese hormonal sugere que a placenta produz grande quantidade de hormônios 

(estrogênio, progesterona e a somatomamotrofina coriônica humana). Apesar de esses 

hormônios serem importantes para o desenvolvimento fetal, podem causar também o aumento 

na resistência à insulina, principalmente nos dois últimos trimestres de gestação 

(KITZMILLER; DAVIDSON, 2001; MATTOS, et al., 1999; DESOYE, et al., 2007; 

OLIVEIRA, et al., 2008; DESOYE, et al.,  2010; ROCHA,  et al.,  2011; GOMES,  et al., 

2012). Tombini (2002), expressa em seu estudo que existe uma resistência à insulina 

semelhante ao que ocorre no diabetes tipo 2 e isso talvez esteja veiculado a um possível gene 

responsável pelo aparecimento do diabetes gestacional, bem como o diabetes tipo 2. A 

obesidade pode desencadear tanto o diabetes gestacional quanto o diabetes tipo 2 e pode trazer 

prejuizos serveros ao feto (TOMBINI, 2002; DESOYE, et al.,  2010 ; ROCHA, et al., 2011). 

O diabetes mellitus traz complicações clnicas gerais graves e complicações específicas 

da gestação essas complicações gerais estão relacionadas principalmente à resistência a insulina 
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e a hiperinsulinemia, o que metabolicamente predispoe para disfunções macrovascular e 

microvascular, esses problemas, podem culminar em alterações cardiovasculares como 

hipertensão, anormalidades na coagulação, isquemia miocárdica, anginas, infarto do miocárdio 

e falência do coração. A doença microvascular compreende os pequenos vasos sanguíneos de 

alguns tecidos, tais como olhos e rins, causando retinopatia e nefropatia (MUDALIAS, et al., 

2000; MATTOS,  et al., 1999; DESOYE,  et al., 2007; ROCHA, et al.,  2011). 

Em relação as complicações específicas da gestação as náuseas e vômitos ocorrem por 

alterações hormonais no início da gestação; o execesso de liquido amniótico conhecido como 

polidrâmnio e clinicamente detectado nas gestantes com diabetes não controladas, além de 

rotura precoce das membranas, partos prematuros, antes da viabilidade e quando não tratado, 

cuidadosamente com controle metabólico eficaz, repouso no leito, dietoterapia podem agravar 

a toxemia, o que precocemente está associado com maior mortalidade perinatal; Evidencia-se 

que parto  a-termo é mais comum nas mulheres diabéticas tratadas, de que nas diabéticas 

controladas. (MENICATTI e FREGONESI, 2006; ROCHA, et al.,  2011; GOMES, et al., 

2012). 

As consequências do diabetes durante a gestação estão associadas a vários tipos de com-

plicações maternas e fetais que contribuem para uma gestação de alto risco. Uma maior 

frequência de abortamentos, fetos com macrossomia e mortalidade perinatal elevadas são 

observadas nas mulheres que subsequentemente desenvolveram diabetes mellitus durante a 

gestação (ZAJDENVERG et al., 2004). As complicações metabólicas existentes na gestante 

diabética são as mesmas que no estado não-gravídico, isto é, hiperglicemia, cetoacidose e 

hipoglicemia. No período gravídico, as consequências da hiperglicemia materna comprometem 

sobretudo o feto (anomalias congênitas, natimortalidade, macrossomia, SAR - Síndrome da 

Angústia Respiratória, hipoglicemia neonatal (KITZMILLER e DAVIDSON, 2001; 

MENICATTI e FREGONESI, 2006; DESOYE, et al., 2007; ROCHA, et al.,  2011). 

Em meados do século 20, com o advento da insulinoterapia no controle glicêmico da 

gestante e os avanções clínicos disponíveis foi possível permitir a continuidade da gestação  

com segurança para a mãe e para o feto até as semanas de gestação adequada para o nascimento. 

Com o avanço no tratamento das parturientes com diabetes mellitus, na década de 70, foram 

criados protocolos que indicavam a hospitalização da gestante no final da gestação, essas 

medidas foram importantes na redução na mortalidade perinatal. Na gestação com diabetes 

mellitus a fisiopatologia do sofrimento fetal está relacionada à resposta metabólica fetal diante 

da grande quantidade de glicose ofertada pela circulação materna. O quadro de hiperinsulinismo 

fetal promove a aceleração do crescimento e depósito de glicogênio e de lipídios. Outro 
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problema observado é o aumento do metabolismo celular que tem como consequência o maior 

consumo de oxigênio nos tecidos fetais, pois ocorre uma maior demanda de oxigênio e 

dificuldade na liberação desse oxigênio, o que aumenta as chances de um quadro de hipóxia 

tecidual (ROCHA, et al., 2011). 

A acidose lática se não tratada pode levar ao óbito fetal, como consequência de 

hipoxemia fetal associada à hiperglicemia. Por isso, há necessidade do controle glicêmico 

durante a gestação para promover um estado metabólico adequado para preservar a vitalidade 

do feto. A poliglobulia pode alterar a velocidade de fluxo na circulação fetal (ROCHA, 2011; 

ADA, 2015; IDF, 2015). 

Os fetos expostos a hiperinsulinemia, possui consequentemente ganho ponderal e 

excessivo, levando a macrossomia fetal, fetos esses que possuem maior risco de complicações 

no parto e alta morbidade neonatal. O estado diabetogênico durante a gestação, provoca estados 

de vasculopatias diversos, e que podem apresentar comprometimento da placenta por 

insuficiência placentária, lembrando que o crescimento fetal e/ou sofrimento fetal podem ser 

agravados na presença de alterações metabólicas (NOMURA, 2002; METZGER, 2010; 

ROCHA, et al., 2011; COLBERG, et al., 2013). 

Estudos pioneiros como o de Faquar e Pedersen em 1955,  fizeram a primeira descrição 

dos récem-nascido de parturientes diabéticas e o denominaram de “gigante do pé de barro”. 

Essa expressão relacionava ao tamanho dos bebês e sua fragilidade visto que tinham elevada 

morbimortalidade que os outros bebês. A macrossomia fetal, definida como recém-nascido 

(RN) com peso superior a 4.000 g, continua sendo a complicação fetal mais comum de mães 

com diabetes. Para os RN de mães diabéticas, os riscos de complicação imediata são altos, 

incluindo hemorragia intracraniana, distocia de ombro, hipoglicemia neonatal, icterícia e 

desconforto respiratório. Adaptações nutricionais precoces, como na vida intrauterina, podem 

trazer mudanças permanentes ao metabolismo dos carboidratos, resultando em um distúrbio 

quando adulto. O alto peso ao nascer é um fator predisponente para a resistência insulínica, 

obesidade e diabetes tipo 2 na infância. Por sua vez, a obesidade infantil tornou-se um problema 

de saúde pública. No Brasil ocorre um acréscimo de 0,5% ao ano na população de crianças com 

sobrepeso (MS, 2002; PATEL, 2002; JOLLY, 2003; BARROS, 2004; SILVA, 2008; 

OLIVEIRA, et al., 2008; DESOYE, , et al.,  2010; ROCHA, , et al.,  2011; GOMES, , et al., 

2012). 

É notório que houve uma melhora significativa na evolução e nos resultado das 

gestações complicadas pelo diabetes mellitus nos últimos tempos, porém, a obesidade e o 

sobrepeso podem levar ao surgimento de uma nova onda de incidência de diabetes mellitus em 
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gestantes no futuro próximo tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento 

(ALORAINY, 2010; ROCHA, et al., 2011). 

  

3.4  PLACENTA 

 Durante o período gestacional, os vertebrados vivíparos desenvolvem um sistema 

complexo de membranas nutricionais que envolvem o feto. No local da união das membranas 

fetais com a mucosa uterina é formada a placenta (SILVA, 2012). A placenta é um anexo 

extraembrionário temporário, atua nas trocas fisiológicas entre a mãe e o feto, é formado por 

uma parte fetal, denominada córion e uma parte materna, decídua basal. Dessa forma a placenta 

é composta por células derivadas de dois indivíduos geneticamente distintos (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2004; SILVA, 2012).  

 Em seres humanos, após a fertilização, o blastocisto fixa-se ao endométrio por ação das 

células trofoblásticas que envolvem a massa celular interna. Enquanto as células trofoblásticas 

se diferenciam em sincíciotrofoblastos, que irão contribuir com a circulação de nutrientes entre 

a mãe e o feto, as células da massa celular interna originará o feto. Ao final da quarta semana 

após a fertilização, a placenta já está formada e realizando trocas fisiológicas entre a mãe e o 

feto (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004; ILANCHERAN et al., 2009; SILVA, 2012). 

  A placenta é um anexo embrionário e tem formato semelhante a um disco, composta 

por duas faces, uma ligada à parede uterina chamada de face materna que fica colado ao 

endometrio da mulher, parte da decídua basal e a outra em contato com a cavidade amniótica 

denominada de face fetal, que tem como elo de ligação o cordão umbilical (ROCHA, et al., 

2011). 

A face fetal é constituida pelas membranas, âmnio e córion, que se apresenta 

normalmente finas, transparentes e delicadas, é ainda formanda por pedículos coriônicos, que 

aparentemente afloram à superfície fetal a 1 cm da borda e dirigem-se para a porção média, 

continuando pelos dois pares na porção mais estreita e três na maior área; se a inserção é 

marginal, os vasos percorrem a superfície do órgão em direção à borda. Nos casos de inserção 

velamentosa, os mesmos opõem-se ás membranas, até o ponto de implantação no cordão, sendo 

mais susceptíveis à ruptura e pouco protegidos (MAZOUNI, 2007; MOORE, 2008; ROCHA, 

et al., 2011; GOMES, et al., 2012). 

O aspecto normal da face materna da placenta é expresso pela presença de lobos ou 

cotilédones (18 a 20), de coloração vermelho-viva, tamanho aproximadamente igual, 
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consistência firme e uniforme. Nas bordas, encontram-se áreas esbranquiçadas, de consistência 

mais firme, que constituem lesões degenerativas próprias do órgão a termo, decorrente da maior 

lentidão da circulação local (MARTINS, 1986). 

Normalmente a placenta tem a forma entre redonda e ovalada, e pesa em torno de 700 

gramas. Mede cerca de 20 cm de diâmetro e 2 cm de espessura. A área da superfície de inter-

câmbio materno-fetal estimada e de 67,02 m2 e a capilar das vilosidades tem cerca de 50 km 

de extensão linear (MARTINS, 1986; BOSCO, 2003; GÓMEZ, MATAMALA e ROJAS, 2008; 

ROCHA, et al., 20011). 

O cordão umbilical apresenta-se geralmente inserido na face fetal e contém duas artérias 

e uma veia rodeadas por mucopolissacararídeo (geléia de Wharton), a qual protege esses vasos 

de compressão (MARTINS, 1986; BOSCO, 2003; GÓMEZ, MATAMALA e ROJAS, 2008). 

A placenta humana é extremamente fundamental na gestação pois é o centro funcional da 

unidade mãe-feto, desempenha funções respiratória, nutritiva, excretora, endócrina e 

imunológica importantes do início ainda na fase de implantação do embrião a total formação 

fetal (OLIVEIRA et al., 2002; DESOYE., et al., 2010; ROCHA.  et al.,  2011; GOMES. , et 

al., 2012).  

Além disso, a placenta atua regulando o desenvolvimento intra-uterino metabolizando 

uma série de hormônios com efeitos sobre crescimento e desenvolvimento fetal. Esses 

hormônios atuam tanto diretamente sobre os tecidos fetais e indiretamente nas ações 

metabólicas da mãe e da placenta para alterar o fornecimento de nutrientes fetais (FOWDEN e 

FORHEAD, 2004; LEWIS, POORE e GODFREY, 2006; FOWDEN et al., 2006; ROCHA, et 

al., 2011). 

 No início da gestação, a primeira função da placenta é mediar a implantação do embrião 

e posteriormente produzir hormônios que impeçam o fim do ciclo ovariano (MAKHSEED, 

2002; ROCHA. , et al.,  2011). Adicionalmente, desempenha a regulação da fisiologia materna 

para os benefícios nutricionais do feto, por exemplo, o trofoblasto produz fatores angiogênicos 

e vasodilatadores, além de hormônios que estimulam a produção de células do sangue materno, 

sendo que o volume de sangue produz hormônios de crescimento, lactogênio placentário e 

hormônios que inibem e estimulam o apetite (ASHFAQ, et al., 2005; ROCHA, et al., 2011). 

 

3.5  PLACENTA E O DIABETES MELLITUS 

 

Em estudos realizados acerca do Diabetes Mellitus e a placenta, tem atraído muito 

interesse principalmente porque acredita-se que os danos da placenta podem ser parcialmente 
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responsáveis pela alta incidência indevida de complicações fetais que ocorrem em gestações 

por alterações diabéticas (MAKHSEED, et al., 2002; HAYATI, 2007; DESOYE, et al., 2010; 

ROCHA, et al., 2011). Tanto na fase materna quanto na fase fetal a placenta possuiu uma 

grande variedades de eceptores e enzimas, ou seja, a membrana da microvilosidade do 

sinciciotrofoblasto, bem como a membrana basal do sinciciotrofoblasto e as células endoteliais 

da placenta, neste caso o ambiente diabético pode ter efeitos profundos sobre o 

desenvolvimento e função placentária devido a ligação a receptores ou a inteferencia 

enzimatica.  Recentemente foi proposto que estes efeitos e especificações dependerão, 

fundamentalmente, do período de gestação, quando o insulto diabetogênico age sobre o 

ambiente da placenta, bem como das condições maternas atuais (FOX, 1969; DESOYE, et al, 

2007; ROCHA , et al.,  2011). 

Os capilares placentários  são responsáveis por atuar na relação fetoplacentária contra 

mecanismos de regulação para hipóxia fetal, o que pode ser observado a partir da elevação dos 

níveis fetais  de eritropoietina, policitemia, e aumento de eritrócitos nucleados. O estado 

diabetogênico além de favorecer a oferta de oxigênio prejudicada, induz a um efeito 

compensatório da demanda de oxigênio, que se torna maior porque o metabolismo aeróbico é 

estimulado pela hiperinsulinemia fetal (RUHE, 2005; DESOYE,  et al.,  2010; ROCHA,  et al.,  

2011). 

Pouco se sabe sobre as alterações placentárias, no primeiro trimestre de gestação, a 

placenta em desenvolvimento é exposta ao ambiente materno diabético, a hiperglicemia 

constante, ou seja, hiperinsulinemia para manter o controle metabólico estrito, e 

consequentemente esse estado, induz a desorganização das camadas troflobásticas, inibição 

angiogênica vilositaria, aumentando  expressivamente marcadores tais como TNF - α, reduz 

fatores de crescimento, causando a deficiência das trocas materno-fetais e restrição do cresci-

mento intra-uterino  .  (MATA, et al., 2004; DESOYE,  et al., 2007; OLIVEIRA, et al., 2008; 

DESOYE,  et al.,  2010; ROCHA,  et al.,  2011; GOMES,  et al., 2012.) 

Parece razoável supor que durante a gestação, o meio diabético terá uma influência no 

desenvolvimento da placenta e de sua função durante este período crítico, quando sensível à 

distúrbios ambientais. Assim o desenvolvimento e a manutenção placentária, por vezes, 

parecem estar atrasadas nas primeiras semanas de gestação, provavelmente pela redução de 

proliferação do trofoblasto resultante da hiperglicemia, gerando maior incidência de abortos 

espontâneos. O meio diabetogênico durante ao amadurecimento placentário, induz a uma 

invasão prejudicada do trofoblasto, o que resulta em uma falta de ancoragem da placenta e da 

abertura das artérias espiraladas maternas. O correto desenvolvimento da circulação placentária 
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depende da coordenação entre a proliferação e diferenciação das células trofobláticas, pois sua 

capacidade de diferenciação celular e interação vascular é extremamente importante para a ma-

turação placentária.   (ROCHA, et al.,  2011; GOMES, , et al., 2012.) 

A permeabilidade adequada da placenta, possui influência decisiva no metabolismo e 

desenvolvimento normal e patológico do feto. Essa permeabilidade funciona, absorvendo 

diversas substâncias, como glicose, aminoácidos, corpos cetônicos, alguns 

adrenocorticosteróides e anticorpos insulínicos, sendo impermeável a insulina e glucagon. 

Alterações do parênquima placentário pode bloquear parcialmente a produção de hormônios, 

prejudicando o desenvolvimento fetal (McCANCE, MARESH e SACKS, 2010; OLIVEIRA, 

et al., 2008; ROCHA,  et al.,  2011). 

Estudos tem demostrado que a placenta exposta ao diabetes mellitus apresenta 

anormalidades específicas  e que vários aspectos devem ser observados tais como, duração da 

doença, controle metabólica antes da gestação, no momento da ovulação e nidação e durante 

toda a vida. A manifestação da doença apenas na gravidez,  ou poucos anos antes, acompanha-

se da labilidade hormonal, fato que acarreta alterações placentárias condicionadas por um 

ambiente impróprio à nidação normal, levando o surgimento de angiopatia, demostrando que 

as alterações placentárias mais importantes decorrem de má circulação uterina (GARCIA e 

AZOUBEL, 1986; ROCHA, et al.,  2011; ADA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

4. MÉTODOS E MATERIAIS  

Com o objetivo de determinar as alterações histopatológicas em placentas humanas 

relacionadas à Diabetes Mellitus Gestacional, realizou-se um estudo descritivo e transversal de 

caratér histopatológico correlacionando com os achados clínicos maternos-fetais.  

Para tanto, foi realizada análise microscópica de placentas oriundas de gestantes em 

condições normais grupo - GrN que não apresentaram qualquer tipo de intercorrência clínica 

durante a gestação e placentas de gestantes em condições hiperglicêmicas que desenvolveram 

DMG pela primeira vez durante a gestação - grupo - GrD. A determinação do tempo de parto e 

de desenvolvimento e índice glicêmico para DMG seguiram as determinações da Assossiação 
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Americana de Diabetes e a OMS, que estabele DMG, como o surgimento de alterações 

glicêmicas entre a 24 a 28 semana de gestação. 

Todas as etapas da pesquisa respeitaram as recomendações propostas pelo Conselho 

Nacional de Saúde, através da Resolução 466/12 (Brasil, 2012), que apresenta as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa Plataforma Brasil, sob número 1.286.990 (APÊNDICE D). 

Todas as gestantes foram orientadas e informadas quanto ao objetivo do estudo, requisitando-

se, por ocasião do seu recrutamento, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (APÊNDICE A) e do preenchimento do questionário sócio demográfico 

(APÊNDICE E) o qual possuía como fonte de informação os seguintes itens: idade materna, 

estado civil, condições de propriedade da moradia, escolaridade, ocupação e procedência; Idade 

gestacional; História obstétrica (Gestação, Paridade e Aborto); Intercorrências obstétricas 

maternas, fetais e neonatais; Tipo de parto; Medidas antropométricas neonatais tais como 

estatura, peso ao nascer, perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal.  

 

4.1. Métodos 

          4.1.1 Local de Coleta do Material Biológico 

A coleta das placentas foi realizada na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes localizada 

na cidade de Aracaju- Sergipe no período autorizado de Junho de 2015 a Fevereiro de 2016. 

4.1.1.1 População Amostra 

A amostra se constituíu de 16 placentas de gestantes atendidas na maternidade de alta 

complexidade, onde 8 delas eram portadoras de DMG e outras 8 parturientes normoglicêmicas 

compuseram o grupo controle. A maternidade atende cerca de 1.500 partos mês, sendo 

aproximadamente 50 gestantes diabéticas por semestre atendidas. 

4.1.1.2 Coleta das Placentas  

As placentas foram coletadas e imediatamente após o secundamento foi medida o peso da 

placenta através da balança eletrônica digital, em seguida foram  armazenadas e transportadas 

em caixas de isopor mantidas sob gelo e transportadas para o Laboratório de Morfologia–UFS, 

onde foi realizado iniciamente a mensuração do tamanho da placenta a partir da técnica  

estereológica por um sistema de cruzes bidimensional em seguida, aplicando-se amostragem 

sistemática e aleatória, foram coletados fragmentos de diferentes regiões incluindo-se as 
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porções fetal e materna para posterior processamento histológico seguindo protocolo padrão de 

obtenção de cortes.  

 

5 Critérios de elegibilidade e de exclusão 

5.1.1 Foram incluídos no estudo: 

Todas as gestantes que apresentaram DM durante a gestação, de acordo com critérios 

Clínicos e laboratoriais orientados pela American Diabetes Association, que determina como 

DMG o surgimento desse evento pela primeira vez durante a gestação mais precisamente entre 

a 24 a 28 semanas de gestação estabelecidos e descritos no prontuário da paciente durante a 

triagem e que deram à luz no dia da coleta dos dados. Compulseram o grupo controle - GrN, 

todas as gestantes atendidas, sem nenhuma patologia diagnosticada e que apresentavam 

parametros normais de glicemia, orientados pela ADA. 

 

5.1.1.1 Foram excluídos do estudo: 

 

Gestantes submetidas ao parto, porém com feto natimorto ou que foram submetidas ao 

processo de expulsão devido ao óbito intra-uterino e gestantes que apresentaram doenças 

infecto-contagiosas. Além de gestantes com DM tipo 1 e  do DM tipo 2, e gestantes hipertensas. 

 

6. Processamento Histológico 

6.1.1 Microscopia de luz 

O material destinado a microscopia de luz foi incluído em Parafina segundo as técnicas 

padrões. O material foi então seccionado seriadamente em micrótomo a uma espessura de 5 μm 

e corados em hematoxilina-eosina, tricoromo de Masson e ácido periódico de Schiff (PAS) 

segundo técnicas padrões. 

Para o processamento histológico, as fatias dos tecidos foram lavados em água destilada e 

mantidos em álcool 70% por 12 horas. No histoprocessamento, o material foi desidratado por 

uma bateria crescente de etanol (95%, Absoluto I e II) sendo imersos durante 30 minutos em 

cada e diafanizados em dois banhos consecutivos de Xilol durante 15 minutos cada. Após a 

desidratação e diafanização o material foi embebido em parafina (Synth) diluída 1:1 com xilol 

durante 30 minutos na estufa a 60C, depois com parafina pura durante 1 hora a 60C. O 

material foi então incluído em formas de alumínio contendo parafina pura, e mantido à 

temperatura ambiente após ser devidamente identificado.   
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Cortes de 5 µm de espessura foram obtidos em um micrótomo rotativo e coletados em 

lâminas histológicas revestidas com bálsamo. Para a análise morfológica, os cortes foram 

corados com Hematoxilina e Eosina (H.E), Masson e PAS para posterior observação em 

microscopia de campo claro. 

Ao final as lâminas dos grupos normoglicêmicos e diabeticas gestacional foram 

fotodocumentadas, utilizando o sistema de captura de imagens acoplado ao microscópio Leica, 

modelo DM500 com câmera de modelo ICC50. As imagens obtidas foram analisadas 

histopatologicamente.  

 

6.1.2 Análises Histopatológica das Placentas por Hematoxilina e Eosina HE. 

 

O material biológico do tecido placentário deste estudo foi recolhido e fixado em formol a 

10%, e incluído em parafina seguindo técnica padrão de processamento histológico, para 

posterior coloração com HE.  

Os cortes da placenta e do cordão umbilical utilizados na avaliação microscópica foram 

randomizados, extraindo-se porções dos discos placentários dos terços periférico, intermediário 

e central.  

A coloração de Hematoxilina- eosina é usada para visualizar as alterações estruturais das 

lesões, bem como da reação tecidual.  

Os cortes foram hidratados e corados com Hematoxilina durante 8 min em seguida foram 

submersos em água corrente da torneira por 20 min e re-submersos novamente em eosina 0,5% 

durante 5 minutos, em seguida foram desidratados em sol de álcoois crescentes e diafanizados 

em xilol, as lâminas foram cobertas com bálsamo e lamínula, para posterior observação em 

microscopia de campo claro. Em seguida, os cortes histológicos foram examinados ao 

microscópio óptico, sempre pelo mesmo observador. 

 

6.1.3 Análises Histopatológica das Placentas seguindo a Técnica de coloração com 

Masson. 

 Para a análise pela coloração Masson as soluções foram preparadas e processadas da 

seguinte maneira, primeiramente foi preparada a Solução de Bouin, com solução saturada de 

Ácido Pícrico 75 ml, Formaldeído puro 25 ml, Ácido Acético Glacial 5 ml. 

  Em seguida foi preparado Hematoxilina Férrica de Weigert com duas soluções diferen-

tes: Solução A com Hematoxilina Pó 1g, e Álcool 95% 100 ml e solução B com solução aquosa 
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de Cloreto Férrico a 29% 4 ml,  Água destilada 95 ml e Ácido Clorídrico Concentrado 1 ml que 

foram juntadas na hora do uso em partes iguais tanto a solução A quanto a B. 

  Posteriormente foi preparada a solução de Escarlate de Biebrich, com solução aquosa 

de Escarlate de Biebrich 1% 90 ml, solução aquosa de Fucsina Ácida 1% 10 ml e Ácido Acético 

Glacial a 1 ml. Logo após foi preparada a solução Ácida Fosfotúngstica-Fosfomolíbica, com 

Ácido Fosfotúngstico 2,5 g, solução fosfomolíbdico 2,5 g e Água destilada 100 ml. 

  Além disso foi preparado a solução de Azul de Anilina com Azul de Anilina 2,5 g, 

Ácido Acético Glacial 2 ml e Água destilada 100 ml e por fim solução de Água-Ácido com 

Água destilada 100 ml e Ácido Acético Glacial 1 ml.  

 As amostras foram desparafinadas e hidratadas, foram lavadas em água corrente por 5 

minutos e após submersas em solução de Bouin por 1 hora na estufa a 60 graus, após esse 

período as amostras foram  lavadas em água corrente até desaparecer o amarelo deixado pela 

solução de Bouin, em seguida foram passadas em água destilada e coradas pela solução de 

Hematoxilina Férrica de Weigert (A e B) por 10 minutos, logo após foram novamente lavadas 

em água corrente por 10 minutos e repassadas novamente  em água destilada e em seguida 

coradas  pela solução de Escarlate de Biebrich por 5 minutos, após a coloração as amostras 

foram repassadas por água destilada e diferenciadas pela solução de Ácido Fosfotúngstico-

Fosfomolíbdico durante 10 a 15 minutos.  

 Após esse período as lâminas foram novamente repassadas em água destilada e coradas 

pela solução de Azul de Anilina durante 5 a 10 minutos, em seguida foram novamente lavadas 

em água destilada e submersas em solução de Ácido Acético Glacial 1% por 3 a 5 minutos, por  

fim as lâminas foram passadas novamente em água destilada e finalizando foram 

desidratadas, diafanizadas e montadas com balsamo e lamínulas. 

A coloração Tricomo de Masson permite a visualização do  tecido entre os vasos e 

apresenta áreas mais róseas e outras mais azuladas. As mais róseas são de tecido glial (gliose), 

as mais azuis são tecido fibroso (fibrina).  Ambos correspondem a reação cicatricial.  

 

6.1.4 Análises Histopatológica das Placentas seguindo a Técnica de coloração com 

PAS. 

 

As lâminas foram aquecidas em 200 ml de água destilada em um erlenmeyer de 500 ml até 

a ebulição. Posteriormente adicionou-se 1 g de Fucsina Básica (Merck, granulada) 
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cuidadosamente e pouco a pouco, evitando a reação térmica, após, deixado abaixar a 

temperatura em 60 C aproximadamente, foi filtrado em temperatura ambiente. Em seguida foi 

adicionado 20 ml de ácido clorídrico 1N, água destilada 92 ml, ácido clorídrico 8 ml e 1 g de 

Metabissulfito de Sódio após 3 horas em repouso foi adicionado1 g de carvão ativado. Após o 

preparo do corante PAS, as lâminas foram desparafinadas e hidratadas, submersas e oxidadas 

em Ácido Periódico 0,5% por 15 minutos, lavar em água corrente por 5 minutos e enxaguadas 

na água destilada por 3 vezes. Posteriormente as lâminas foram Coradas em Reativo de Schiff 

por 30 minutos, foram novamente lavadas em água corrente por 5 minutos e Contra coradas 

pela Hematoxilina de Harris por 5 segundos, em seguida foram novamente lavadas em água 

corrente por 5 minutos e por fim desidratar, diafanizadas e montadas com lamínulas e balsamo. 

A coloração PAS - Ácido Periódico-Schiff permite a visualização rica de depósitos de 

glicogênio e fibras de colageno no citoplasma. 

 

7. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas quantitativamente e descritivamente. 

A análise das variáveis quantitativas foi feita através do cálculo das médias e desvio padrão. 

Para a comparação de média de dois grupos foi utilizado o teste t de student. As análises 

estatísticas foram desenvolvidas no software GraphPad (Prism 5.0) e considerados 

significativamente diferentes os valores de p<0,5.   
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8. RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo estão organizados de acordo com os seguintes critérios: Aná-

lise das variáveis materna - fetais e placentárias entre os grupos normoglicêmico e diabetes 

gestacional de acordo com os dados coletados em prontuários em entrevistas e análise das 

alterações histopatológicas das placentas entre os grupos normoglicêmico e diabetes 

gestacional. As médias das variáveis materno-fetal dos grupos normoglicêmicos e diabetes 

gestacional, respectivamente estão expressos nas tabelas 1, 2 ,3. As análises avaliadas 

patologicamente fotoducumentadas dos grupos normoglicêmico e diabetes gestacional estão 

expressos nas figuras de 1 a 13 respectivamente. 

 

8.1.ANÁLISE DAS VARIÁVEIS MATERNAS ENTRE OS GRUPOS 

NORMOGLICÊMICO E DIABETES GESTACIONAL. 

 

Entre variáveis apresentadas na Tabela-1, o peso e a idade gestacional de acordo com a 

média se mostrou diferente em relação as diabéticas gestacionais e as normoglicêmicas. As 

demais variáveis, altura e idade não se mostraram diferentes estatisticamente. 

Tabela 1– Valores médios das variáveis maternas entre os grupos normoglicêmico e diabetes 

gestacional. Aracaju, 2016, JRA.  

 

Grupos 

Variáveis Maternas 

Idade  
Altura 

(m)  

Peso 

(kg) 

Idade 

Gestacional 

(semanas) 

Normoglicêmicas 
Média 28,0 1,61 73,0a 37,7 b 

Desvio Padrão 9,35 0,57 16,5 3,37 

Diabetes gestacional 
Média 29,2 1,60 79,0a 36,6 b 

Desvio Padrão 6,58 0,08 16,8 1,62 

(a-a, b-b ) Diferença significativa P< 0,5.         
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8.2.ANÁLISE DAS VARIÁVEIS FETAIS ENTRE OS GRUPOS NORMOGLICÊMICO E 

DIABETES GESTACIONAL. 

 As variáveis estatura e perímetro torácico mostraram diferenças significativas de acordo 

com a média em relação aos grupos diabéticas gestacionais e as normoglicêmicas. As demais 

variáveis peso e perímetro cefálico não se mostraram diferentes estatisticamente conforme 

descritas e apresentadas na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Valores médios das variáveis fetais entre os grupos normoglicêmico e diabetes 

gestacional. Aracaju, 2016, JRA.  

 

Grupo 

Peso 

(kg)  

Estatura 

(cm) 

PC*  

(cm) 

PT* 

(cm) 

Normoglicêmicas Média 3,51 49,0a 34,5 34,0b 

Desvio Padrão 0,69 2,40 2,28 1,69 

Diabetes gestacional Média 3,39 45,8a 34,5 32,6 b 

Desvio Padrão 0,68 5,08 1,29 1,16 

*PC – perímetro cefálico; PT – perímetro torácico;  

(a-a, b-b) Diferença significativa P< 0,5.  
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8.3.ANÁLISE DAS VARIÁVEIS PLACENTÁRIAS ENTRE OS GRUPOS 

NORMOGLICÊMICO E DIABETES GESTACIONAL. 

 Todas as variáveis apresentadas na Tabela-3,  tamanho da placenta e peso da placenta de 

acordo com a média se mostraram diferentes em relação aos grupos diabéticas gestacionais e 

as normoglicêmicas.  

 

 Tabela 3 - Valores médios das variáveis placentárias entre os grupos normoglicêmico 

e diabetes gestacional. Aracaju, 2016, JRA 
 

Grupos 

Tamanho da 

Placenta (cm) 

Peso da 

Placenta (g) 

Normoglicêmicas Média 64,3a 0,74 b 

Desvio Padrão 9,53 0,11 

Diabetes gestacional Média 60,3a 0,64 b 

Desvio Padrão 11,3 0,16 

(a-a, b-b) Diferença significativa P< 0,5.         

  



39 

 

8.4 ANÁLISE PLACENTÁRIA DE GESTANTES EM CONDIÇÕES NORMAIS 

OBTIDA POR COLORAÇÃO HE. 

As imagens analisadas abaixo, referem-se a placentas de gestantes normoglicêmicas, 

obtidas por coloração HE, e foram apresentadas respectivamente nas figuras 1 e 2. 

Figura 01 -  Placenta de gestante normal, com decídua madura (1) e plana com tecido de coloração eosinófilica 

(2),  com presença de fibrina em pequena quantidade (3). (aumento de 10x 0.22, coloração: HE). 

Fonte: Santos, – JRA (2016).        

Figura 2 – Placenta de gestante normal, vilosidades corionicas de placenta madura (1), com muita vascularização 

(setas), nós e brotos sinciciais (2) (aumento de 40X, coloração: HE). Fonte: Santos, – JRA (2016).        
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8.5 ANÁLISE PLACENTÁRIA DE GESTANTES COM DIABETES GESTACIONAL 

OBTIDA POR COLORAÇÃO HE. 

Pode-se identificar nas placentas de gestantes com diabetes melittus: fragilidades 

vasculares, com presença de vasos dilatados, acúmulo de líquido tissular entre as vilosidades 

coriônicas, com presença de fibrina depositada na decídua. Os diferentes aspectos histológicos 

demostraram ainda perda da camada íntima, parede vascular  em toda a placenta em 

degeneração nos vasos e conjunção dos tecidos.  

Por conta do processo patológico da doença diabetes melittus as placentas apresentam 

um amadurecimento precoce. Pode-se ainda constatar início de degeneração das camadas 

vasculares externas. As imagens foram organizadas e apresentadas nas figuras 3, 4, 5, 6. 

Figura 3 -  Placenta de gestantes com DMG, alteração vascular, parede do vaso totalmente hialinizada (1) 

(aumento de 40X, coloração: HE). Fonte: Santos, – JRA (2016).       

1 
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Figura 4 -  Placentas de gestantes com DMG, vilosidades placentárias de terceiro trimestre de gestação (1) com 

nós e brotos sinciciais (2). Presença de pequenos vasos dilatados (3), microcalcificações (cabeça de 

seta) e fibrina depositada na decídua (5), região de decídua (6). (aumento de 10x0.22, coloração: HE). 

Fonte: Santos, – JRA (2016).  

Figura 5 – Placenta de gestantes com DMG, vaso em processo de hialinização (1). Camada íntima presente 

(cabeça de seta). (40X, coloração: HE). Fonte: Santos, – JRA (2016).        
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Figura 6 – Placenta de gestantes com DMG, vaso em processo de hialinização (1) e totalmente hialinizado (2). 

Inicio da hialinização pelas camadas vasculares externas (aumento de 40X, coloração: HE). Fonte: 

Santos, – JRA (2016).        
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8.6  ANÁLISE PLACENTÁRIA DE GESTANTES EM CONDIÇÕES NORMAIS 

OBTIDA POR COLORAÇÃO MASSON. 

 

As imagens analisadas abaixo, referem-se a placentas de gestantes normoglicêmicas, 

obtidas por coloração Masson, e foram apresentadas respectivamente nas figuras 7 e 8. Os 

diferentes aspectos histológicos demostraram presença de  nós e brotos sinciciais. Presença de 

vasos dilatados, alguns obliterados e fibrina em volta dos vasos. 

Figura 7 -  Placenta de gestantes normais de terceiro trimestre de gestação, com nós e brotos sinciciais (cabeça de 

seta preta). Presença de vasos dilatados (cabeça de seta amarela) e com luz constrita (cabeça de seta 

pontilhada) e fibrina5 em volta dos vasos. (aumento de 10x0.22, coloração: Masson). Fonte: Santos, – 

JRA (2016).        
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Figura 8 – Placenta de gestantes normais, presença de fibrina em volta dos vasos (cabeça de seta).   (aumento de 

40x0.65, coloração: Masson). Fonte: Santos, – JRA (2016).        

 

8.7   ANÁLISE PLACENTÁRIA DE GESTANTES COM DIABETES GESTACIONAL 

OBTIDA POR COLORAÇÃO MASSON. 

As imagens analisadas abaixo, referem-se a placentas de gestantes com diabetes 

gestacional, obtidas por coloração Masson, e foram apresentadas respectivamente nas figuras 9 

e 10. Os diferentes aspectos histológicos demostraram presença de fibrina e hialinização entre 

as vilosidades e vasos sanguíneos dilatados. 

Figura 9 -  Placenta de gestante com DMG demonstrando alterações em vasos e vilosidades visualizando-se 

acúmulo de fibrina (cabeça de seta) e hialinização (seta) . Vasos sanguíneos dilatados. (aumento de 

10x0.22, coloração: Masson). Fonte: Santos, – JRA (2016).        
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Figura 10 -  Placenta de gestante com DMG, demonstrando Focos hemorrágicos (cabeça de seta). (aumento de 

40x0.65, coloração: Masson). Fonte: Santos, – JRA (2016).        
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8.8  ANÁLISE PLACENTÁRIA DE GESTANTES EM CONDIÇÕES NORMAIS 

OBTIDA POR COLORAÇÃO PAS. 

As imagens analisadas abaixo, referem-se a placentas de gestantes normoglicêmicas, obtidas 

por coloração PAS, e foram apresentadas na figura 11. Os diferentes aspectos histológicos 

demostraram vilosidades amadurecidas com presença de vasos sanguíneos de espessura 

normal. 

      

 
Figura 11 -  Placenta de gestante normal com vilosidades de terceiro trimestre de gestaçao e vasos sanguíneos de 

espessura normal (cabeça de setas); PAS positivo para fibras colágenas (aumento de 10x0.22, 

coloração: PAS). Fonte: Santos, – JRA (2016).     
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8.9 ANÁLISE PLACENTÁRIA DE GESTANTES COM DIABETES GESTACIONAL 

OBTIDA POR COLORAÇÃO PAS. 

 

As imagens analisadas abaixo, referem-se a placentas de gestantes com diabetes 

gestacional, obtidas por coloração PAS, e foram apresentadas respectivamente nas figuras 12 e 

13. Os diferentes aspectos histológicos demostraram processo de  hialinização entre as 

vilosidades intensa, deformação nas parede de vasos e vilosidades degeneradas com intenso 

agrupadas. 

Figura 12 -  Placenta de gestantes com DMG, madura com hialinização entre as vilosidades e na parede de 

vasos. Vilosidades degeneradas e agrupadas.  (aumento de 10x0.22, coloração: PAS). Fonte: Santos, 

– JRA (2016).        

Figura 13 -  Placenta de gestante com DMG, decídua com intensa hialinização. Vilosidades degeneradas e 

agrupadas. Presença de intenso foco hemorrágico (1).  (aumento de 10x0.22,coloração: PAS). Fonte: 

Santos, – JRA (2016).        

 

1 
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9.  DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo investigou as características clinicas, maternas e fetais e as 

alterações histopatológicas em placentas humanas relacionadas ao Diabetes Melittus 

Gestacional.  

 A Diabetes gestacional é uma das complicações médicas mais comuns da gravidez, 

sendo caracterizada por uma alteração glicêmica capaz de causar consequências danosas fetais 

e maternas. Ao analisar as variáveis maternas, em nossos resultados, o peso e a idade 

gestacional de acordo com a média se mostrou diferente em relação as diabéticas gestacionais 

e as normoglicêmicas. As demais variáveis altura e idade não se mostraram diferentes 

estatisticamente. O peso das parturientes com DMG foi de 79,0 Kg seguido das parturientes 

normoglicêmicas apresentando 73,0 Kg. A média da idade gestacional das parturientes com 

DMG foi de 36,6 semanas seguido das parturientes com normoglicêmicas com 37,7 semanas 

(Tabela 1). 

A variável peso em parturientes são admitidas sobre duas hipóteses que se correlacio-

nam. Na primeira hipótese, o peso pode ser determinado pelo aumento ocorrido durante a ges-

tação e a segunda hipótese estabelece os padrões esperados para esse ganho de peso. Deste 

modo, a gestação está incluída na lista dos fatores clássicos desencadeantes da obesidade, o 

aumento de ganho de peso em mulheres em idade reprodutiva e o aumento do ganho de peso 

durante a gestação foi estudado nos EUA por NHANES 2003-2004 e mostraram que cerca de 

28,9% das mulheres em idade fértil (20 a 39 anos) têm Índice de Massa Corpórea (IMC) > 30 

kg/m2 (HADDEN, 2001: KASHAN, et al., 2009; GADELHA et al., 2010). Por outro lado, a 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 2015 em seus 

estudos publicou que o ganho de peso dentro da faixa nutricional da gestante ao comparar com 

sua idade gestacional, ocorre devido a aumento de tecidos maternos e dos produtos da concep-

ção e que diante da situação nutricional inicial da gestante (baixo peso, adequado, sobrepeso 

ou obesidade) há uma faixa de ganho de peso normal recomendada por trimestre. Pacientes com 

baixo peso ganham 2,3 kg no primeiro trimestre e 0,5 kg/semana nos segundo e terceiro trimes-

tre. Da mesma forma, gestantes com IMC adequado ganham 1,6 kg no primeiro trimestre e 0,4 

kg/semana nos segundo e terceiro trimestres. Gestantes com sobrepeso ganham até 0,9 kg no 

primeiro trimestre e gestantes obesas não ganham peso no primeiro trimestre. Já no segundo e 

terceiro trimestre as gestantes com sobrepeso e obesas ganham até 0,3 kg/semana e 0,2 
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kg/semana, respectivamente. Mulheres que ganham peso dentro dos limites propostos têm 

menor chance de ter filhos nos extremos de peso para idade gestacional. (KASHAN, et al., 

2009; GADELHA, et al., 2010). 

Nos resultados deste estudo, a extrapolação da análise não observou os ganhos de peso 

ao longo da gestação devido a inconstâncias dos dados das parturientes presentes nas fichas 

clinicas de admissão, ainda assim, pode-se sugerir uma relação positiva com a descrição dos 

autores, uma vez que para grupo diabético observou-se o parto de nascidos com tamanhos me-

nores e peso normais como será discutido posteriormente. 

Em relação a idade gestacional neste estudo, as parturientes diabéticas gestacionais, 

apresentaram média de 36,6 semanas.  O parto pré-termo é definido como aquele cuja gestação 

termina entre a 20ª e a 37ª semana. Estima-se que, anualmente, no mundo, 13 milhões de cri-

anças nasçam prematuras, e o nascimento pré-termo continua sendo uma importante causa de 

mortalidade perinatal. A mortalidade e a morbidade neonatal são maiores entre os neonatos 

prematuros. A imaturidade geral pode levar à disfunção em qualquer órgão ou sistema corporal, 

e o neonato prematuro também pode sofrer comprometimento ou intercorrências ao longo do 

seu desenvolvimento (RAMOS et al, 2001; OLIVEIRA, et al, 2008; RAMOS, et, al, 2009). 

Vale ressaltar que parturientes diabéticas gestacionais, precisam de controle metabólico ade-

quado, para evitar complicações, tais como parto prematuro e a morbimortalidade fetal e peri-

natal (MAGANHA, 2009; ROCHA, et al., 2011; BRASIL, 2011; SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2015). 

Estudos realizados em Santa Catarina por Sgrott (2009) ao avaliar as parturientes 

diabéticas gestacionais, a média da idade gestacional descrita, no momento do parto, foi igual 

a 38,51 semanas de gestação, sendo considerado normais ou seja a partir de 37 semanas de 

gestação, diferentemente dos resultados encontrados nesse estudo, pois os partos são 

considerados pré termos (< 37 semanas).  Outro estudo de FILHO (1998) realizado na Bahia, 

demostrou que, a idade gestacional por ocasião do parto esteve compreendida entre 34 e 41 

semanas nas mulheres com diagnóstico de DMG, nossos resultados corroboram parcialmente 

com os autores, uma vez que todos os partos ocorreram com 36,6 semanas.  

Ao analisar as variáveis fetais, a estatura dos recém-nascidos e perímetro torácico 

encontram-se diferenças significativas, quando comparados as média em relação aos grupos 

diabéticas gestacionais e as normoglicêmicas. As demais variáveis peso e perímetro cefálico 

não se mostraram diferentes estatisticamente conforme descritas e apresentadas na tabela 2.  

A relação entre a Estatura e o Perímetro torácico ao nascimento expressa a realidade do 

crescimento fetal de recém-nascidos de parturientes diabéticas gestacionais de partos 
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prematuros, uma vez que, a  média da estatura de recém-nascidos de parturientes com DMG foi 

de 45,8 cm seguido das parturientes normoglicêmicas que apresentaram 49,0 cm. No nasci-

mento a média da estatura normal varia de 49 a 50 cm, de acordo com a OMS, deste modo, 

pode-se obeservar que os recém-nascidos de parturientes com DMG são considerados menores 

sendo importante salientar, que são frutos de partos prematuros.  

Durante a gestação, vários mecanismos especializados estão envolvidos no desenvolvi-

mento embrionário e fetal. Deste modo, podemos observar que o diabetes interferiu negativa-

mente na atividade do crescimento e programação fetal, sendo submetidos a um quadro de sub-

nutrição intrauterina, o que consequentemente favorece ao pequeno tamanho corporal, con-

forme observado neste estudo a diminuição placentária ao nascimento que será discorrido pos-

teriormente. Paralelamente, a análise do crescimento fetal, o perímetro torácico (PT) neste 

estudo também mostrou diferenças significativas entre os grupos, sendo diabéticas gestacionais 

de 32,6 cm e nas normoglicêmicas 34,0 cm (Tabela-2).  A medida da circunferência do tórax 

em centímetros em um recém-nascido normal é de 33 cm de acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (2012). Os dados encontrados em nosso estudo assemelham-se aos encontrados no 

estudo de Oliveira (2002) onde ao avaliar as parturientes com diabetes melittus gestacional 

encontrou uma média dos perímetros torácicos de 32 a 34 cm. O PT pode indicar de maneira 

precoce anomalias pulmonares entre outros. (MOTA, 2004; CAMPERO et al., 2010; ROCHA, 

et al., 2011). A estatura quando afetada, consequentemente outras partes do desenvolvimente 

fetal sofre efeitos. (SZYLIT, 2008). 

Neste estudo, ao analisar-se as variaveis placentárias, o tamanho e peso das placentas se 

mostraram diferentes em relação as diabéticas gestacionais e as normoglicêmicas sendo para a 

variável tamanho, observados valores de 60,3 cm e 64,3 cm, respectivamente. O peso da 

placenta demostrou 0,64 g para diabéticas gestacionais e para as normoglicêmicas 0,74 g.  

A placenta humana é extremamente fundamental na gestação pois é o centro funcional 

da unidade mãe feto, desempenha funções respiratória, nutritiva, excretora, endócrina e 

imunológica importantes desde o início, na fase de implantação do embrião até a total formação 

fetal. Adicionalmente, esta regulação do crescimento fetal, estabelece correlação direta entre 

um tamanho máximo fetal a partir do tamanho placentário (MOLTENI et, al, 1978; MAR-

GOTTO,1995; OLIVEIRA et al., 2002; DESOYE, et al., 2010; ROCHA, et al., 2011; GOMES, 

et al., 2012).  

O peso da placenta, tal como o peso do recém-nascido (RN) é influenciado por vários 

fatores maternos, como a desnutrição, diabetes mellitus, hipertensão, anemia entre outros. As-
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sim, uma placenta anormalmente grande ou pequena, geralmente indica a presença de anorma-

lidade fetal, uma placenta grande, edematosa sugere infecção intra-útero ou incompatibilidade 

de grupo sanguíneo, enquanto a placenta pequena frequentemente é associada com desnutrição 

ou malformação fetal (BEISCHER, 1968; NAEYE, 1987; WINIK, 1967; BEISCHER, 1970; 

LAGA, 1972; LECHTING, 1975; LAO E WONG, 1977; WOODS E CL, 1978; NOBREGA, 

1979; PIVALIZZA, 1990; GICHANGI, 1993; GODFREY, 1995; ROCHA, 2011) 

O baixo fluxo sanguíneo útero-placentário é a causa mais frequente de placenta pe-

quena, tornando o feto hipoxêmico e explica os maiores níveis de hemoglobina nos RN ligados 

à placenta pequena (NAYE, 1987). Wootton e Cooper (1977) evidenciaram uma correlação 

positiva significativa entre fluxo sanguíneo placentário  e o peso da placenta, assim como o 

peso fetal. Uma placenta pequena parece representar um problema para o adequado crescimento 

e desenvolvimento intra-uterino. Um feto ligado a uma pequena placenta tende a ser menor 

comparado com um feto normal de mesma idade gestacional (NOVY et al, 1981). Adicional-

mente, Yu (1992) relatou menor peso da placenta nos RN pequenos para a idade gestacional 

em relação aos RN adequados. A redução do tecido funcional é acompanhado pela diminuição 

da área de troca entre a mãe e o feto, ocorrendo tanto na área da superfície vilosa como na área 

da superfície capilar fetal. Assim, a habilidade de transferir oxigênio e nutrientes da mãe ao 

feto é diminuída. Os resultados do seu estudo morfométrico da placenta mostrou que o cresci-

mento fetal é limitado pela função placentária, assim como o seu peso. Com base na literatura, 

os resultados deste estudo demonstram que tanto as vairáves placentárias para tamanho e peso, 

bem como as variáveis fetais (estatura e PT) coincidem com outros estudos umas vez que os 

restultados são considerados menores que a padronização normal, sendo assim, sugere-se que 

os resultados encontrados neste estudo possam ser reflexo de uma resposta do organismo frente 

ao DMG.  

 O estado diabetogênico apresentado em casos de DMG acarreta uma série de fatores 

humorais de origem materna e placentária como o Lactogênio Placentário Humano (HPL) que 

afetam a conformação estrutural e os níveis aumentados de cortisol, estrógenos, progesterona e 

prolactina caracterizado pelo aumento de peso corporal e da ingestão calórica para suprir a 

baixa dos níveis glicêmicos (WHITSETT, et al., 1979; PEKKA, et al., 2001; WILD, et al., 

2004; GOLBERT, et al.,2008). Ocorre que durante a gestação, o sistema metabólico materno 

se adapta na tentativa de suprir as necessidades de nutrientes da unidade feto-placentária devido 

as alterações histopalógicas. Nas fases gestacionais como no primeiro trimestre, por difusão 

facilitada a glicose passada para o feto e os aminoácidos são transportados ativamente para a 
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circulação placentária.  A perda de substrato para a gliconeogênese (principalmente do 

aminoácido alanina) leva a diminuição nos níveis de glicose e são fatores importantes para a 

hipoglicemia materna no início da gestação. Na 18ª semana, tem início a resistência à ação da 

insulina que progride ao nível do terceiro trimestre a níveis semelhantes aos aspectos 

observados no diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (ASHFAQ, et al., 2005; BARCELLOS, 2005). 

A sensibilidade periférica à insulina no terceiro trimestre reduz em 50%, a produção 

hepática de glicose tem um aumento considerável em 30% maior do que no início da gestação. 

A resistência insulínica traz como resposta a combinação entre o aumento da adiposidade 

materna e da produção placentária de hormônios diabetogênicos, incluindo hormônio do 

crescimento, cortisol, hormônio lactogênico placentário e progesterona resultando em 

macrossomia fetal e deformidades histoplacentárias (BARCELLOS, 2005). 

No presente estudo, quanto a análise microscópica e histopatológicas, foram 

identificadas em placentas de gestantes diabéticas, células maduras demonstrando alterações 

no núcleo celular e na conformação dos vasos fetais (Figuras 1 a 13). Num estudo piloto de 

Haust, et al, 1981, quando da análise de 20 placentas de gestantes diabéticas identificou 

alterações histopatológicas, similares as encontradas.  As alterações foram descritas, como 

lesões circulatórias: com presença de degeneração cistotroflobasticas, edema da íntima, hemo-

rragia intersticial, congestão e infarto subcorial.  Lesões degenerativas: edema vilositário, 

fibrose do vilo ou intervilosa, calcificação e degeneração focal hialina. Lesões proliferativas: 

dismaturidade hiperplasia das células de Hofbauer, corioangiose e aumento significativo dos 

nós sinciciais. Lesões inflamatórias: vilite e amnionite focal. Dentre outras lesões: incluindo 

“células fantasmas” ou restos celulares, endarterite, membrana duplicada e hemorragia de 

cordão. 

Outros autores têm citado aumento significante de desordens de ramificação do vilo, 

vasodilatação, corioangiose, dismaturidade, anomalias na maturação do vilo, espessamento da 

característica membrana basal do trofoblasto e necrose fibrinóide do vilo corial, processo de 

hialinização e degeneração constante, além de agromerados de vilosidades maduras precoces 

(VOGEL, 1967; FOX 1969; HAUST, 1981; QUEIROZ, 2004; KAUFMANN 2005; SALAFIA 

2009) 

Das alterações histopatológicas avaliadas neste trabalho, as lesões degenerativas e 

circulatórias foram as mais comuns. Essas alterações foram consideradas, por outros autores, 

como lesões frequentes em placentas de gestantes diabéticas. Isto pode estar relacionado ao 

diagnóstico, que é mais tardio no diabetes gestacional e, em consequência, o início do 
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tratamento é retardado. Este aspecto clínico torna-se importante, pois esses achados levam à 

hipoxia fetal, complicação associada a índices baixos de Apgar e aumento da morbimortalidade 

neonatal, evidenciando a importância do diagnóstico e tratamento precoces do diabete 

gestacional (APGAR, 1953; NAEYE, 1992; RUDGE 2005). 

Os estudos pioneiros sobre placentas de gestantes diabéticas já caracterizavam a pletora, 

que se relaciona tanto à congestão e hemorragias, como à hipóxia tecidual, levando à corioan-

giose. As alterações degenerativas dos vilos, edema, fibrose, calcificação e degeneração hialina 

foram encontradas nesse estudo (Figura 9, 10, 12, 13) e interpretadas por esses autores em seus 

estudos como imaturidade do órgão (VOGEL, 1967 HAUST,1981 SINGER 1984; HAUST, 

1981; QUEIROZ, 2004; KAUFMANN 2005; NOMURA 2009; ROCHA, et, al., 2011). Pode-

se ainda observar neste estudo acúmulo de fibrina na íntima dos vasos, o que pode levar a uma 

eventual oclusão (Figura 9, 10). É citado por autores que também a hialinização e a necrose da 

parede vascular acoplada ao depósito de macrófagos estão presentes em duas condições 

maternas: pressão sanguínea elevada e vasculite ou infecção bacteriana decidual (VOGEL, et 

al., 1967; EMMRICH, et al., 1974, WHITSETT, et al., 1979; NOMURA, 2009; ROCHA, et 

al., 2011). 

Os vasos dilatados podem estar comprimido o tecido vilositário, levando a uma 

conjunção de células edemaciadas, gerando infartos e hipóxia.  Observa-se que as alterações 

microscópicas caracterizadas nas placentas cursaram estágios parecidos, podendo essas 

alterações ser identificadas em todos os quadros e em gestações de diferentes tipos e condições 

hiperglicêmicas (BENIRSCHKE, et al., 1995; OH W, et al.,  1979; VOGEL, et. Al., 1974). 

Nos últimos tempos, houve mudança na abordagem do diabete materno e, 

consequentemente, nos resultados perinatais. O rígido controle da glicemia materna, princípio 

básico do tratamento atual no diabetes, previne as complicações decorrentes da hiperglicemia 

nos meios materno, fetal, neonatal e placentário, além de prevenir um amadurecimento precoce 

placentário a elevada proporção de recém-nascidos pré-termo nas diabéticas gestacional 

(BOLOGNANI, et al., 2011). 
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10. CONCLUSÃO:  

 As placentas de parturientes com DMG foram menores com  padrões de lesões 

degenerativas e circulatórias graves, severa compressão do tecido vilositario, presença de 

microcalcificação, acúmulo de depósitos de fibrina e focos hemorrágicos que compreendem a 

um amadurecimento placentário precoce.   

 Com relação ao feto, observou-se um desenvolvimento quanto ao peso em padrões 

normais, contudo o desenvolvimento da estatura e do perímetro torácico foram menores.  

 As parturientes diabéticas encontravam-se com sobrepeso e entraram em trabalho de parto 

prematuramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

REFERÊNCIAS 

ABESO. Gestação e Obesidade. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 

Síndrome Metabólica - Maria Edna de Melo CREMESP, 2015. 

ALBERTS, B.; BRAY, D.; HOPKIN, K JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, 

K.; WALKER, P. Fundamentos da biologia cellular. Porto Alegre: Artmed,. 843p. 2011 

AL-OKAIL, M. S., AL-ATTAS, O. S. Histological changes in placental syncytiotrophoblasts 

of poorly controlled gestational diabetic patients. Endocr. J., v. 41, p.355-60, 1994.  

ALORAINY, I.A, BARLAS N.B, Al-BOUKAI A.A. Pictorial Essay: Infants of diabetic moth-

ers. Indian J Radiol Imaging, 20(3):174-181, 2010. 

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GINECOLOGISTIS. Gestational dia-

betes. Obstet Gynecol. ed.98,  suppl-1, 2009 

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. 

Diabetes Care.33(S1):S62-9, 2011. 

ASHFAQ. M, JANJUA, M. Z, CHANNA M. A. Effect of gestational diabetes and maternal 

hypertension on gross morphology of placenta. J Ayub Med Coll Abbottabad, 17: 44-7, 2005. 

AYACH W, CALDERON IMP, RUDGE MVC, COSTA RAA. Comparação entre dois testes 

de rastreamento do diabetes gestacional e o resultado perinatal. Rev Bras Ginecol Obstet.32 

ed,. 2010 

BARCELLOS, J.M, NAHOUM, J.C, Freire NS. Placenta, cordão umbilical, sistema am-

niótico. In: Rezende J, Obstetrícia. 10ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; (2005).  

BARINI R, Couto E, MOTA MM, SANTOS CTM, LEIBER SR, BATISTA SC. Fatores As-

sociados ao Aborto Espontâneo Recorrente. RBGO, 22(4): 217-223, 2000. 

BARROS MCM. Assistência ao recém-nascido de mãe diabética. In: Kolpelman BI et al. 

Diagnóstico e tratamento em neonatologia. Ed. Atheneu. São Paulo, SP.;1: 25- 30, 2004. 

BASSO, N. A. S.; COSTA, R. A. A.; MAGALHÃES, C. G.; RUDGE, M. V. C.; CALDERON, 

I. M. PInsulinoterapia, controle glicêmico materno e prognóstico perinatal: diferença entre o 

diabetes gestacional e o clínico. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia,29, 253-259. 

2007. 

BEISCHER, N.A, HOLSMAN M, et al. Relation of various forms of anemia to placental 

weight. Am J Obstet Gynecol,101:801-809,1968. 



56 

BENIRSCHKE, K., KAUFMANN, P. Pathology of the Human Placenta. 3rd, edn. New York: 

SpringerVerlag, 1995.  

BENZECRY R, OLIVEIRA HC, LEMGRUBER I. Tratado de Obstetrícia. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Revinter,;913p.2000 

BEZABEH,T MOWAT, M. R. A; JOROLIM, L. GREENBERG, A. H.; SMITH, I.C.P. Detec-

tionof drug-induced apoptosis ad necrosis in human placenta cells using 1h NMR spectroscopy. 

Cell Death Differ, v.8, n., p. 219-224,2205 

BOSCO, C. La placenta. En: Embriología Humana. Ediciones Universidad de Chile,Santiago. 

2003. 

BOLOGNANI, C. V, SOUZA, S.S, DIAS A, RUDGE, M.V.C, Calderon IMP. Circunferência 

da cintura na predição do diabetes mellitus gestacional Diabetes Care. 2011  

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n.466/2012, sobre as diretrizes de normas 

regulamentares de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília: Ministério da Saúde.2012;24 

p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Diabetes Gestacional, 1: 24-26. 2002 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Gestação de alto risco. 4ªed. 

Brasília: Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil. 2000. 

CALDEYRO-BARCIA, R. et al. Frecuencia cardiaca y equilibrio acido base del feto. Monte-

video: Centro Latinoamericanode Perinatologia y Desarrollo Humano, (Publicacion cientifica 

del CLAP, n. 519, 1973. 

CAMPERO PKN, MACÊDO DS, LEITE RCB, OLIVEIRA COP, FERRO DA, DANTAS 

MML, SOUZA ENV, SOUZA LMF, ROCHA NSPD. Cd - crescimento e desenvolvimento: 

cuidando e promovendo a saúde da criança. Extensão e Sociedade, Revista de pediatria v.1. 

2010 

CARTLIDGE PHT, STEWART JH. Effect of changing the stillbirth definition on evaluation 

of perinatal mortality rates. Lancet, 346: 4486-88. 1995 

CHAKRABORTY SK, YOUSUF BMA, ISLAM S, BANU LA, KHAN R, SHAMIM KM, 

Mesbahuddin M. Impacts of Gestational Diabetes Mellitus on the Mother and the Neonate – A 

Descriptive Study. Bangladesh Journal of Anatomy July.;8(2): 64-68., 2010 



57 

CHAVES EGS, FRANCISCON PM, NASCENTES GAN, PASCHOINI MC, SILVA AP, 

BORGES MF. Estudo retrospectivo das implicações maternas, fetais e perinatais em mulheres 

portadoras de diabetes, em 20 anos de acompanhamento no Hospital Escola da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro. Arq Bras Endocrinol Metab, 2010. 

CHEN, L.; HE, D. M,. ZHANG, Y. The differentiation of human placenta-derived mesenchy-

mal stem cells into dopaminergic cells in vitro. Cellular e molecular biology letters, v.14, n. 

3 p. 528-536, 2009 

COLBERG, S. R, CASTORINO, K, JOVANOVIC L. Prescribing physical activity to prevent 

and mange gestational diabetes. World J Diabetes, 4:256-262, 2013. 

CORRÊA RRM, SALGE AKM, RIBEIRO GA, FERRAZ MLF, REIS MA, CASTRO ECC, 

TEIXEIRA VPA. Alterações anatomopatológicas da placenta e variações do índice de Apgar. 

Rev. Bras. Saúde Matern. Infant.  ed.,2 2006. 

COVAS. D.T. et al. Isolation and culture of umbilical veim mesenchymal stem cells. Braszilian 

Journal of Medical and Biological Research, v. 36, n. 9, p. 1179-1183, 2003. 

CROSS JC. Placental function in development and disease. Reproduction, Fertility and De-

velopment, ed18: 71-76, 2006. 

CURTIN WM, KRAUSS S, METLAY LA, KATZMAN PJ. Pathologic Examination of the 

placenta and Observed Practice. Obstet Gynecol.109(1): 35–4, 2007. 

DARZYNKIEWICZ, Z.; CRISSMAN, H.; JACOBBERGER, J. W. Cytometry of the cell cy-

cle: Cycling through history. Cytometry Part A, v. 58A, n. 1, p. 21-32, 2004. 

DAVIDSON, M. B. Diabetes mellitus: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Revinter, 

2001. p. 277-303. 

DEL NERO U, RUDGE MVC, NOVO NF, Calderon IMP, Brasil MAM. Metodologia para 

estudo do volume e densidade absoluta da placenta humana de termo. RBGO, ed., 24(10): 669-

673. 2002 

DESOYE G, MOUZON SH. The Human Placenta in Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes 

Care, 30(2): S120-S126, 2007. 

DESOYE G; KAUFMANN P. The human placenta in diabetes. In Diabetology ofdevelopment 

and fetal growth. Horm Res, ed. 65(suppl 3):50–58. 2006. 

development and fetal growth. Horm Res,65(suppl 3):50–58, 2006. 



58 

DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Sociedade Brasileira de Di-

abetes. 3ª edição. São Paulo, 2009. 

EMMRICH P. Morphologie der Plazenta bei mütterlichem Diabetes mellitus. I. Vorschlag einer 

einheitlichen morphologischen Plazentadiagnostik unter Berücksichtigung internistischer, 

geburtshilflicher undFetus in perinataler Medizin bd. 6.7. Dtsch. Kongress für Perinatale 

Medizin; Berlin, 1974. 

FARQUHAR J.W, SKLAROFF S.A. The post-natal weight loss of babies born to diabetic and 

non-diabetic women. Arch Dis Child.  Aug;33(170):323–329,1958. 

FECHER B,  LAKSHMI S,   CHEH C Ti,  et al., Expansion and preservation of multipotenti-

ality of rabbit bone-marrow derived mesenchymal stem cells in dextran-based microcarrier spin 

culture.Journal of Materials Science: Materials in Medicine. v 22, nº5, p 1343-1356, 2009 

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS SOCIEDADES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA. 

Manual de diabetes mellitus. São Paulo: FEBRASGO, p72, 2004 

FERREIRA, O. A. Obtenção e caracterização das células do broto hepático de ratos para 

terapia celular. Dissertação apresentada ao programa de pós –graduação em anatomia 

animal e silvestres. Faculdade de Medicina veterinária e zootecnia da USP. 2011 

FILHO. MAUAD, Francisco et al. Diabetes e gravidez: aspectos clínicos e perinatais. Rev. 

Bras. Ginecol. Obstet. vol.20, n.4, pp. 193-198, 1998. 

FORSBACH-SÁNCHEZ, G., Tamez-Peréz, H.E., Vazquez-Lara, J. Diabetes and pregnancy. 

Arch. Med. Res., v.36, p.291-92, 2005 

FOWDEN A. L, FORHEAD A. J. Endocrine mechanisms of intrauterine programming. Re-

production, 127:515–526, 2004. 

FOWDEN AL, SIBLEY C, REIK W, Constancia M. Imprinted genes, placental Horm 

Res;65(suppl 3):50–58. 2006 

FOX H. Pathology of the placenta in maternal diabetes mellitus. Obstet Gynecol. ed. 34: 792 

-798. 1969 

GADELHA, P.S, CERCATO C. Obesidade e Gestação. In: Mancini MC, Geloneze B, Salles 

JEN, Lima JG, Carra MK. Tratado de Obesidade. Itapevi: AC Farmacêutica. 356-358, 2010. 

GAGE, F. H.; PAY, J.; FISHER, L. J. Isolation, characterization, and use of stem cells from 

the CNS. Annual review of neuroscience, v. 18, n. 1, p. 159-192, 1995 



59 

GARCIA A, AZOUBEL R. A placenta humana: morfologia e patologia fetal e perineal. 

Rio de Janeiro. São Paulo: Atheneu; 1986. 

GERDIN E, SVERRISDOTTIR G, BADI A, CARLSSON B, GRAF W. The role of maternal 

age and episiotomy in the risk of anal sphincter tears during childbirth. Australian and New 

Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology.47: 286-90. 2007. 

GICHANGI, P.B, NYONGO, A.O, et al. Pregnancy outcome and placental weight: their rela-

tionship to HIV-1 infection. East African Medical Journal,70:85-89,1993. 

GJORRET, J.O.; MADDOX-HYTTEL, P. Attempts towards derivation and establishment of 

bovine embryonic stem cell-like cultures. Reprod. Fertil. Dev., v.17, p.234 -279, 2005 

GODFREY, K.M, BARKER, D.J.P. Maternal nutrition in relation of fetal and placental growth. 

Europen Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 61:15-22,1995. 

GOLBERT A, CAMPOS MAA. Diabetes Melito Tipo 1 e Gestação. Arq Bras Endrocrinol 

Metab, 52(2): 307-314. 2008. 

GOMES, P.FJ.  AGUILAR, S.C, ALMEDA, V. P. C.  HbA1c for the diagnosis of diabetes 

mellitus in a developing country. A position Article. Arch Med Res.;4:302-8, 2012. 

GÓMEZ RT, MATAMALA F & Rojas M. Características morfológicas y morfométricas de la 

placenta de término, en recién nacidos pequeños para la edad gestacional (PEG) en la ciudad 

de Temuco-Chile. Int. J. Morphol, 26(3):615-621. 2008 

GRIVICICH1,V;  REGNER, A;  BRONDANI,  A. Apoptosis: Programmed Cell Death. Re-

vista Brasileira de Cancerologia v 53 nº3 p. 335-343, 2007. 

HADDEN, D.R. When and how to start insulin treatment in gestational diabetes: a UK perspec-

tive. Diab Med. 18: 960-64. 2001. 

HARRIS, H. The Birth of Cell: Yale University Press, 2000. 

HAUST D. Maternal diabetes mellitus effects on the fetus and placenta. In: Naeye RL, Kissane 

JM,Kaufman N, editors. Perinatal Diseases. 1st ed.Baltimore: Williams & Wilkins, p.201-

77,1981. 

HAYATI. A.R, CHEAH. F.C, TAN. A.E, TAN. G.C. Insulin-like growth fator-1 receptor ex-

pression. In the placentae of diabetic and normal pregnancies. Early Hum Dev, 83; 41-6, 2007. 



60 

HUANG, Y. C. et al. Isolation of mesenchymal stem cells from human placental decidua basalis 

and resistance to hypoxia and serum deprovation. Stem Cell Reviews, v.5 n.3, p. 247-255, 

2009. 

ILANCHERAN, S. et al. Stem Cells Derived from Human Fetal Membranes Display Multilin-

eage Differentiation Potential. Biology of Reproduction, v. 77, p. 577–588, May 2007. 

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF). Diabetes Atlas. 6th edition, p. 1-160, 

2013.  

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF). Diabetes Atlas. 7th edition, p. 1-144, 

2015. 

JASSON T, POWELL TL. Role of the placenta in fetal programming: underlying Clinical Sci-

ence, 113: 1–2007 

JONES CW. Gestational diabetes and its impact on the neonate. Neonatal Netw, 20:17-23, 

2001. 

JONES, P.; HARPER, S. Stem cell patterning and fate in human epidermis. Cell, v. 80, n. 1, p. 

83-93, 1995 

JUNQUEIRA, L.C.U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 6.ed. Rio de 

Janeiro,Guanabara Koogan, 2004. 

KAPLAN CG. Gross pathology of the placenta: weight, shape, size, colour. J Clin 

Pathol,61:1285–1295, 2008. 

KARPOWICZ, P. ;  WILLAIME-MORAWEK S;BALENCI, L. E-Cadherin Regulates Neural 

Stem Cell Self-Renewal. The Journal of Neurocience. v 29, p. 3896, 2004. 

 KASHAN, A.S, KENNY, L. C. The effects of maternal body mass index on pregnancy out-

come. Eur J Epidemiol, 24:697–705, 2009. 

KERCHE LTRL, ABBADE JF, COSTA RAA, RUDGE MVC, CALDERON IMP. Fatores de 

risco para macrossomia fetal em gestações complicadas por diabete ou por hiperglicemia diária. 

RBGO, 27(10): 580-587. 2005. 

KIERZENBAUM, A. L. Histologia e biologia Celular. Uma introdução a patologia. Rio de 

Janeiro, Elsevier. p. 677, 2008. 

 KING, K. L.; CIDLOWSKI, J. A. Cell cycle regulation and apoptosis. Annal Review of Phys-

iology, v.60 n.1, p.601-617, 1998 



61 

KITZMILLER JL, DAVIDSON MB. Diabetes e gravidez. In: Davidson MB. Diabetes mellitus: 

diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Revinter, p. 277-303.2001. 

LA ROCCA, G. ANZALONE, R. CORRAO, S. MAGNO, F. LORIA, T. LO IACONO, M. 

Isolation and characterization of oct-4+HLA-G, mesencymal stem cells form human umbilical 

cord matrix: differentiation potential and detection of markers. Histochem CellsBiol 132: 276-

282 2014. 

LAGA, E.M, DRISCOLL, S.G, et al. Comparison of placentas from two socioeconomic groups. 

II. Biochemical characteristics. Pediatrics, 50:33, 1972.  

LAMES, C. LORSON, J THOMSON, C. et al Induced pluripotent stem cells from a spinal 

muscular atrophy patient. Nature v.457, p 277-280 January 2008 

LAO TT, WONG WM. Placental ratio-its relationship with mild maternal anaemia. Placenta, 

18:593-596, 1997. 

LAUN IC. Diabetes gestacional. Rio de Janeiro: Revinter,.p. 13-26. 1993 

LECHTING, A, YARBROUGH, C, et al.  Effect of moderate materna1 ma1nutrition on the 

placenta. Am J Obstet Gynecol, 123:191, 1975. 

LEWIS RM, POORE KR, GODFREY KM. The role of the placenta in the developmental ori-

gins of health and disease—Implications for practice. Reviews in Gynaecological and Peri-

natal Practice, 6: 70–79. 2006. 

LOWDER JL, BURROWS LJ, KROHN MA, et al. Risk for primary and subsequent anal 

sphincter lacerations: a comparison of cohorts by parity and prior mode of delivery. Am J Ob-

stet Gynecol, 196: 344-45. 2007. 

MACARTHUR AJ, MACARTHUR C. Incidence, severity, and determinants of perineal pain 

after vaginal delivery: a prospective cohort study. American Journal of Obstetrics and Gy-

necology, 191:1199-204. 2004. 

MACPHERSON, T. Fact and fancy. What can we really tell from the placenta? Arch Patol 

Lab Med, 115:672-681,1991. 

MAGALHÃES, G. L. et al. Atualização dos critérios diagnósticos para Diabetes Mellitus uti-

lizando a A1C. HU Revista. Juiz de Fora, v.37, n.3, p.361-367, 2012. 



62 

MAGANHA, C.A, NOMURA, R.M.Y, ZUGAIB, M. Associação entre perfil glicêmico 

materno e o índice de líquido amniótico em gestações complicadas pelo diabetes mellitus pré-

gestacional. Rev Assoc Med Bras;55(2): 169-174, 2009. 

MAKHSEED M, MUSINI VM, AHMED MA, Al-Harmi J. Placental pathology in relation to 

the White’s classification of diabetes mellitus. Arch Gynecol Obstet., 266:136– 140. 2002. 

MARASCHIN JF, MURUSSI N, WITTER V, SILVEIRO SP. Classificação do Diabete Melito. 

Arq Bras Cardiol, 95(2): e40-e47. 2010. 

MARGOTTO, P.R. Curvas de crescimento intra-uterino: estudo de 4413 recém-nascidos 

únicos de gestações normais. J Pediatr (Rio J),71:11-21,1995. 

MARTINS, J. A. P.   Placentologia Placenta - Membranas - Cordão Umbilical. Editora: 

Roca, 1986. 

MATA, A. D. et al. Effects of diabetes mellitus on salivar secretion and its composition in the 

human. Mol Cel Biochem. v. 42. p. 137 – 261, 2004. 

MATTOS, R. C. et al. Endometritis in the mares. Revista embriologia animal, v.27, n.2, p. 

15-19, 1999. 

MAUAD Filho F, DIAS CC, MEIRELLES RS, CUNHA SP, NOGUEIRA A, DUARTE G. 

Diabetes e Gravidez: Aspectos Clínicos e Perinatais. RBGO, 20(4): 193-198, 1998. 

MAYHEW, T. M. Enhanced fetoplacental angiogenesis in pre-gestational diabetes mellitus: the 

extra growth is exclusively longitudinal and not accompanied by microvascular remodelling. 

Diabetologia, v.45, p.1434-9, 2002 

MAYHEW, T. M., CHARNOCK-JONES, D. S., KAUFMANN, P. Aspects of human fetopla-

cental vasculogenesis and angiogenesis. III. Changes in complicated pregnancies. Placenta, v. 

25, p.127-39, 2004. 

MAZOUNI C, GORINCOUR G, JUHAN V, BRETELLE F. Placenta accrete: a review of cur-

rent advances in prenatal diagnosis. Placenta, 28(7): 599-603, 2007. 

MCCANCE. D, MARESH M, SACKS D. A Practical Manual of Diabetes in Pregnancy. Edited 

by. Wiley-Blackwell Price, 2010. 

MENICATTI M, FREGONESI CEPT. Diabetes Gestacional: Aspectos fisiopatológicos e trata-

mento. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, 10(2): 105-111. 2006 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Jo%C3%A3o%20Antonio%20Prata%20Martins


63 

METZGER. B.E, GABBE. S.G, PERSSON. B, et al. International Association of Diabetes and 

Pregnancy Study Groups Consensus Panel. Internacional Asssociation of Diabetes and Preg-

nancy Study Groups recommendations on diagnosis and classifiction of hyperglycemia in preg-

nancy. Diabetes Care, 33:676-682, 2010. 

MINISTERIO DA SAUDE. Gabinete do Ministro. Portaria n. 572, de 1. de junho de 2000. 

Estabelece novos mecanismos de custeio da assistencia ao parto que permitam o incremento da 

qualidade do acompanhamento integral e integrado da gestante durante o pre-natal, o parto, o 

puerperio e aadequada assistencia ao recem-nascido. Diário Oficial da União, 8 jun, 2010. 

MITSUI, E. A.; ALPUCHE – ARANDA, C.M.; DORS, M.; CLARK, A.E,; BADER, M. W.; 

MILLER, S.I.; ADEREM, A. Cytoplasmic flagellin activates caspase -1  and secretion of in-

terleukin 1 β via lpad. Nature Immunology, v.7, p. 569 -575, 2003. 

MOLTENI, R. A, TANLEY, J. S, et al.Relationship of fetal and placental weight in human 

beings: fetal/placental weight ratios at various gestational ages and birth weight distributions. 

J Reprod Med,21:327-334, 1978. 

MONTANARI, T. Embriologia: texto, atlas e roteiro de aulas práticas. Porto Alegre: Tati-

ana Montanari, 2013. Disponível em: http://www.ufrgs.br/livrodeembrio [acessado em 10 de 

agosto de 2016]. 

MONTENEGRO Jr RM, PACCOLA GMFG, FARIA CM, SALES APM, Montenegro APDR, 

JORGE SM et al. Evolução Materno-Fetal de Gestantes Diabéticas Seguidas no HC-FMRPUSP 

no Período de 1992-199. Arq Bras Endocrinol Metab, 45(5):467-474. 2001. 

MOORE, K.L. & PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica, 8ª ed., Elsevier, Rio de Janeiro, 

2008. 

MUDALIAS, S.; HENRY, R. Neuropatia. In: KAHN, R. Atlas of clinical endocrinology. Phil-

adelphia: Current Medicine, p. 88-90, 2000. 

NAEYE, R.L, MAISELS J, et al. The clinical significance of placental villous edema. Pediat-

rics, 71:588-594, 1983. 

NAEYE, R.L. Disorders of the placenta, fetus andneonate: diagnosis and clinical significance. 

1st ed. St. Louis: Mosby Year Book; p.375, 1992. 

NAEYE, R.L. Do placental weights have clinical significance? Hum Path, 18:387,1987. 



64 

NAEYE, R.L. Functionally important disorders of the placenta, umbilical cord, and fetal mem-

branes. Hum Pathol, 18:680-691, 1987. 

NAKAJIMA, K. Avaliação do ciclo celular de células tronco progenitora hematopoiéticas 

da células óssea de camundongos. Tese de doutorado. Faculdade de Ciência farmacêuticas. 

Universidade de São Paulo, 2010. 

NICHOLSON, J. K.; LINDON, J.C. Systems biology: Metabonomics. Nature, v.455, n. 7216, 

p. 1054-1056, 2008. 

NOBREGA, F.J, TONETE, SSQ et al. Estudo experimental do crescimento placentário na des-

nutrição proteico-ca16rica. J  Pediatr (Rio J),46:82, 1979. 

NOMURA RMY, FRANCISCO RPV, Maganha CA, Miyadahira S, Banduki Neto JD, Zugaib 

M. Vitalidade Fetal em Gestações Complicadas com Diabete Mellitus RBGO. 24(2):113-120. 

2002; 

NOMURA RMY, MARTINEZ NA, TESHIMA LK, MIYADAHIRA S, ZUGAIB M. Mo-

vimentos respiratórios fetais em gestações com diabetes mellitus pré-gestacional. Rev Bras 

Ginecol Obstet,29(7):354-359, 2007. 

NOMURA RMY, MIYADAHIRA S, ZUGAIB M. Avaliação da vitalidade fetal anteparto. Rer 

Bras Ginecol Obstet, 31(10):513-26. 2009. 

NOVY, M, AUBERT, M. L, et al. Regulation of placental growth and chorionic somatomam-

motropin in the rhesus monkey: effects of protein deprivation, fetal anencephaly, and placental 

vessel ligation. Am J Obstet Gynecol, 140:552-562, 1981? 

NURSE, P. A long twentieth century of the cell cycle and beyond. Cell, v. 100, n., p. 71-78, 

2000. 

OH W. Neonatal care and long-term outcome in infants of diabetic mothers. In: Merkatz IR, 

Adam PAJ. The Diabetic Pregnancy: a perinatal perspective. 1st ed. New York: Grune & 

Stratton.p.195-205, 1979. 

OLIVEIRA LH, XAVIER CC, LANA AMA. Alterações morfológicas placentárias de recém-

nascidos pequenos para a idade gestacional. Jornal de Pediatria.;78 (5): 397-402. 2002 

OLIVEIRA MIV, BEZERRA MGA, FILHO JGB, VERAS MAC, BEZERRA JP. Perfil de 

mães e recém-nascidos na presença do diabetes mellitus gestacional. Rev. Rene. ed.10 (4): 28-

36, 2009. 



65 

OLIVEIRA RB, MELO ECP, KNUPp VMAO. Perfil dos óbitos infantis no município do Rio 

de Janeiro segundo peso ao nascer, no ano de 2002. Esc Anna Nery Rev Enferm  mar; 12 (1): 

25 –9, 2008. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-10 Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 10a rev. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, vol.1. 1997 

OMS. Obesidade Prevenindo e Controlando a Epidemia Global. 1ª ed. São Paulo: Roca. p. 

256. 36, 2004. 

PATEL M, SRINIVASAN M. Metabolic programming: causes and consequences. Journal of 

Biological Chemistry, 277(3):1629-1632, 2002. 

PEDERSEN J. Fetal mortality in diabetic pregnancies. Diabetes.  May-Jun;3(3):199–204, 

1954. 

PEKKA J. Leinonen, VILHO K. Hiilesmaa, RISTO J. Kaaja, KARI A. Teramo. Diabetes Care, 

volume 24, number 8, august, 2001. 

PERES, L.C., RIBEIRO, C. N. de M., GUTIERREZ, C.M., FOSS, M.C. Effect of alloxan-

induced diabetes mellitus and ethanol on pregnancy outcome in mice. J. Bras. Patol. Med. 

Lab., v.45, p. 471-480, 2009 

PINTO SB. Caderno de notas da gestante diabética: proposta para assistência ao pré-natal 

de alto risco. Porto Alegre. 2008. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/han-

dle/10183/16000/000670631.pdf?sequence=1. Acesso em Agosto 2016. 

PITTENGER, M. F. et al. Multilineage Potential of Adult Human Mesenchymal Stem Cells. 

Science, v. 284, n. 5411, p. 143-147, 1999. 

PIVALIZZA, P.J, WOODS, D.L, et al. Placentae of light for dates infants born to underweight 

mothers at term: a morphometric study. Placenta,II:135-142, 1990. 

RAMOS JGL, MARTINS SHC, VALÉRIO EG, MULLEr ALL.Nascimento pré- termo. In: 

Freitas F, Martins SHC, Ramos JGL, Magalhães JÁ. Rotinas em obstetrícia. Porto Alegre(RS): 

Artmed;.p. 69 – 80 2001. 

RAMOS,  H. Â. C,  CUMAN, R. K. N. Fatores de Risco para Prematuridade: Pesquisa Docu-

mental. Esc Anna Nery Rev Enferm, Abril e Junho 13 (2), 297-304, 2009. 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16000/000670631.pdf?sequence=1
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16000/000670631.pdf?sequence=1


66 

ROCHA, N. M. K. Análise das alterações anatomopatológicas macroscópicas placentárias 

no diabetes e sua associação com as condições maternas e neonatais Dissertação (Mestrado) 

– Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Enfermagem, 2011. 

ROITT, I. et al. Imunologia. São Paulo: Manole, 1999. 424p.  

RUDGE MV, CALDERON IM, RAMOS MD, ABBADE JF, RUGOLO LM. Perinatal out-

come of pregnancies complicated by diabetes and by maternal daily hyperglycemia not related 

to diabetes. A retrospective 10-year analysis. Gynecol Obstet Invest; 50:108-12, 2000. 

RUDGE M.V.C, Amaral MJ, editores. Diabete e hipertensão na gravidez: manual de orien-

tação/FEBRASGO. São Paulo: Ponto, p.99. 2004. 

RUDGE, M.V.C, CALDERON, I.M.P, RAMOS, M.D, Abbade JF, Rugolo LMSS. Perinatal 

outcome of pregnancies complicated by diabetes and by maternal daily hyperglycemia not re-

lated to diabetes – A retrospective 10 years analysis. Gynecol Obstet Invest - in press.2008 

SALAFIA CM, Yampolsky M. Metabolic scaling law for fetus and placenta. Placenta, 30(5): 

468–471. 2009. 

SBD (2009), Diretrizes. Tratamento e acompanhamento do Diabetes mellitus. Diabetes 

mellitus 1, diabetes mellitus 2 Sociedade Brasileira de Diabetes, 2009. 

SCHAFFER, K. A. The cell cycle: A Review. Vet. Pathol. v. 35, p. 461 – 478, 1998. 

SCHWANN, T.; SMITH, H.; SCHLEIDEN, M. J. Microscopical researches into the 

acoordance in the structure and growth of animais and plantas: The Sydenham Society, 1847. 

268p. 

SCHWARTZ Z, MELLONIG JT, CARNES DL Jr, De LA FONTAINE J,COCHRAN DL, 

Dean DD et al. Ability of commercialdemineralized freeze-dried bone allograft to induce new 

bone formation. J Periodontol v.67 nº 9 p. 918-26. 2005. 

SCHWARTZ, E. D. et al. Embryonic stem cell trials for macular degeneration: a preliminary 

report. Lancet, v. 25, n. 379, p.713-720, fev. 2012. 

SGROTT I, NETO J.A.S, SCHWEITZER, L.C, BATTISTI, R. Análise dos resultados maternos 

e perinatais do diabetes mellitus na gravidez. Arquivos Catarinenses de Medicina,38(3), 

2009. 

SHARO, L. W. An introduction to cytology. New York: Mcgraw Hill Book Company, , 432p. 

1921 



67 

SIBAI BM, HAUTH J, CARITIS S, LINDHEIMER MD, MACPherson C, KLEBANOFF M, 

VanDorsten JP. Hypertensive disorders in twin versus singleton gestations. Am J Obstet Gy-

necol, 182(4): 938-942, 2000. 

SILVA, D. A. Avaliação da expressão do gene NEPH em células-tronco de placentas hu-

manas.  Dissertação. Universidade Federal de Santa Catarina, 2012. 

SILVA, M.R, CALDERON, IDE, M, GONÇALVES, L.C, ARAGON, F.F, PADOVANI, C.R, 

PIMENTA W. P. Related citations . Occurrence of diabetes mellitus in women with prior ges-

tational hyperglycemia. Rev Saúde Pública. Jun 37(3):345-50, 2003. 

SINGER, D.B. The placenta in pregnancies complicated by diabetes mellitus. Perspect Pediatr 

Pathol; 8:199–212, 1984. 

STURM, J.C; RIEHN, R; AUSTIN, R. H. Microfluidic high gradient magnetic cell separation. 

Journal of Applied, v 99 nº 8. 2006. 

SZYLIT, N.A, SEGRE, C.A. Diabetes e gestação: análise das gestantes submetidas à ecocar-

diografia fetal em um período de dez anos. Einstein, 6(1): 42-50, 2008. 

THOMSON JA, ITSKOVITZ-ELDOR J, SHAPIRO SS, WAKNITZ MA, SWIERGIEL JJ, 

MARSHALL VS, Jones JM. Embryonic stem cell lines derived from human, diabetes care, 

v.03.1983 

TOMBINI M. Guia completo sobre Diabetes da American Diabetes Association. Rio de 

Janeiro: Anima.p.44-45-340-341, 2002. 

ULLOA-MONTOYA, F.; VERDAILLIE, C. M.; HU, W-S. Culture systems for pluripotente 

stem cells. Journal of bioscience and bioengineering, v. 100, n. 1, p. 12-27, 2005. 

VOGEL M, KLOSS K. Diabetes in der Schwangerschaft: neue morphologische Befunde 

Plazenta und Fetus in perinataler Medizin bd. 6.7. Dtsch. Kongress für Perinatale Medizin; 

Berlin, 1974. 

VOGEL M. Plakopathia diabetica. Entwicklungsstörungen der Plazenta bei Diabetes mellitus 

der Mutter. Virchows Arch Pathol Anat Physiol Klin Med; 343:51–63, 1967. 

WENCESLAU, V. C. Analise de células mesenquimais do saco vitelino fígado e medula 

óssea de fetos caninos. Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina veterinária e zoo-

tecnia 2009. 

WHITE P. Classification of obstetric diabetes. Am J Obstet Gynecol, 130:228-30, 1978. 



68 

WHITSETT, J. A, BROWNSCHEIDLE, C.M. Aspects of placental structure and function in 

maternal diabetes. In: Merkatz IR, Adam AJ. The Diabetic Pregnancy: a perinatal perspective. 

New York: Grune & Stratton, p.123–43, 1979 

WHITWORTH KW, BAIRD DD, STENE LC, SKJAERVEN R, LONGNECKER MP. Fe-

cundability among women with type 1 and type 2 diabetes in the Norwegian Mother and Child 

Cohort Study. Diabetologia, 54(3):516–522. 2011. 

WILD, S., ROGLIC, G., GREEN, A., SICREE, R., KING, H. Global prevalence of diabetes: 

estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care, v.27, p.1047-53, 2004. 

WILKINS, M. H. F.; STOKES, A. R.; WILSON, H. R. Molecular structure of deoxypentose 

nucleic acids. Nature, v. 171, p. 738-740, 1953 

WINICK, M, NOBLE A. Cellular growth in human placenta. Diabetes mellitus. J Pediatr, 

71:216-219, 1967. 

WITCHI, E. Migration of the germ cells of human embryos from the yolk sac to the primitive 

gonadal folds. Contribution to Embryology, Carnegie Institute, v. 32, p. 67-80, 1948 

WOBUS, A.M. Potencial of embryonic stem cells. Mol. Asp. Med., v.22, p.149-164, 2004 

WOODS, D.L, MALAN, A.F, et al. Placental size of small-for-gestational-age infants at term. 

Early Hum Dev 7:11-15, 1982. 

WOOTTON, R, MCFADYEN I.R, et al. Measurement of placental blood flow in the pig and 

its relation to placental and fetal weight. Biol Neonate, 31:333-339, 1977. 

YU, K.M. Relation between placental morphometry and fetal growth. Chung Hua Fu Chan Ko 

Tsa Chih, 27:217-9, 1992. 

ZAJDENVERG L, RODACKI M, Lacativa PGS. Diabetes na gravidez. In: Oliveira, JEP, Me-

lich A. Diabetes melIitus: clínica, diagnósticos, tratamento multidisciplinar. São Paulo: 

Atheneu, p. 239-249. 2004. 

 

 

 

 

 



69 

ANEXO A – SOLUÇÕES E ETAPAS DA TÉCNICA DE HEMATOXILINA E EOSINA 

(H.E) 

 

1. Hematoxilina de Harris 

Hematoxilina (cristais)...................................................................................................5 g 

Álcool Absoluto.........................................................................................................50 ml 

Alúmen de Potassio....................................................................................................100 g 

Água destilada....................................................................................................... 1000 ml 

Óxido de Mercúrio amarelo.........................................................................................2,5 g 

 

2. Eosina 

Solução de Eosina.......................................................................................................1,0% 

Solução A -Eosina..........................................................................................................1 g 

Água destilada........................................................................................................... 20 ml 

Após a dissolução adicionar álcool 95% ...................................................................80 ml 

 

Diluir parte de eosina para três partes de álcool 80% e adicione 0,5 ml de ácido acético glacial 

por 100 ml de solução. 

 

3. Métodos de Coloração 

 

3.1 Desparafinização 

Xilol 1................................................................................................................15 minutos 

Xilol 2................................................................................................................15 minutos 

 

3.1 Hidratação 

Álcool Absoluto 1..............................................................................................2 segundos  
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Álcool Absoluto 2..............................................................................................2 segundos  

Álcool Absoluto 3..............................................................................................2 segundos  

Álcool 95%........................................................................................................2 segundos  

Álcool 70% .......................................................................................................2 segundos  

Água Corrente....................................................................................................5 minutos  

 

3.2 Coloração 

Hematoxilina........................................................................................................8 minutos  

Lavar em água corrente ........................................................................... retirar o excesso 

Diferenciado......................................................................................................2 segundos 

Lavador em agua corrente.................................................................................20 minutos 

Eosina..................................................................................................................5 minutos 

 

3.3 Desidratação 

Álcool 70%........................................................................................................2 segundos  

Álcool 95% .......................................................................................................2 segundos  

Álcool Absoluto 1..............................................................................................2 segundos  

Álcool Absoluto 2..............................................................................................2 segundos  

Álcool Absoluto 3..............................................................................................2 segundos  

Xilol 1................................................................................................................2 segundos 

Xilol 2................................................................................................................2 segundos 

 

Ao final montagem das Lâminas com Balsamo e Lamínula 
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ANEXO B – SOLUÇÕES E ETAPAS DA TÉCNICA DE TRICRÔMICO DE 

MASSON. 

 

1. Solução de Bouin 

Solução saturada de Ácido Pícrico............................................................................75 ml 

Formaldeído puro.......................................................................................................50 ml 

Ácido Acético Glacial..................................................................................................5 ml 

 

2. Hematoxilina Férrica de Weigert  

Solução A 

Hematoxilina pó..............................................................................................................1 g 

Álcool 95%...............................................................................................................100 ml 

Solução B 

Solução aquosa de Cloreto Férrico a 29%.................................................................... 4 ml 

Água destilada.............................................................................................................95 ml 

Ácido Clorídrico Concentrado......................................................................................1 ml 

 

Solução de Escarlate de Biebrich   

Solução aquosa de Escarlate de Biebrich 1%.............................................................. 90 ml 

Solução aquosa de Fucsina Ácida ...............................................................................10 ml 

Ácido Acético Glacial...................................................................................................1 ml 

 

Solução Ácida Fosfotúngstica-Fosfomolíbdica  

Ácido Fosfotúngstico............................................................................................. 2,5 g 

Ácido Fosfomolíbdico.............................................................................................2,5 g ml 

Água destilada..........................................................................................................100 ml 
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Solução de Azul de Anilina  

Azul de Anilina..................................................................................................................... 2,5 g 

Ácido Acético Glacial............................................................................................................2 ml 

Água destilada....................................................................................................................100 ml 

 

Solução de Água-Ácido  

Água destilada....................................................................................................................100 ml 

Ácido Acético Glacial...........................................................................................................1 ml 

3. Métodos de Coloração 

3.1 Procedimento de desparafinação e hidratação 

Desparafinar e hidratar .................................................................................................5 minutos  

Lavar em água corrente..................................................................................................5 minutos  

Mordentar em solução de Bouin......................................................................................1 h 

Colocar na estufa a 60 graus ou preferencialmente deixar por uma noite em temperatura 

ambiente...........................................................................................................Noite inteira  

Lavar em água corrente até desaparecer o amarelo deixado pela solução de 

Bouin............................................................................................................................5 minutos 

Passar em água destilada..............................................................................................5 minutos 

3.2 Coloração 

Core pela solução de Hematoxilina Férrica de Weigert (A e B).................................10 minutos  

Lavar em água corrente ............................................................................................. 10 minutos 

Passar em água destilada.............................................................................................2 segundos 

Corar pela solução de Escarlate de Biebrich.................................................................5 minutos 

Passar em água destilada...............................................................................................5 minutos 

Diferenciar pela solução de Ácido Fosfotúngstico-Fosfomolíbdico...........................15 minutos 

Passar em água destilada...............................................................................................5 minutos 

Corar pela solução de Azul de Anilina.......................................................................15 minutos 

Passar em água destilada....................................................................................5 minutos 
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Passar pela solução de Ácido Acético Glacial 1%.............................................5 minutos 

Passar em água destilada....................................................................................5 minutos 

 

 

Ao final montagem das Lâminas com Balsamo e Lamínula 
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ANEXO C – SOLUÇÕES E ETAPAS DA TÉCNICA COM ÁCIDO PERIÓDICO-

SCHIFF -PAS 

 

1. Solução Corante:  Reativo de Schiff  

Preparo da solução: 

Aquecer 200 ml de água destilada em um erlenmeyer de 500 ml até a ebulição.  

Adicionar 1 g de Fucsina Básica (MERCK, granulada) cuidadosamente adicionando pouco a 

pouco, evitando a reação térmica, deixar abaixar a temperatura em 60 C aproximadamente e 

filtrar agitando sempre até que a temperatura abaixe à do ambiente. Após adcionar: 

Adicione Ácido Clorídrico 1N ................................................................................. 20 ml  

Água destilada........................................................................................................... 92 ml  

Ácido Clorídrico........................................................................................................ 8 ml  

Metabissulfito de Sódio ...............................................................................................1 g 

Agitar..............................................................................................................................3 h 

Deixar em repouso.................................................................................................... Noite.  

Após adicionar de carvão ativado...................................................................................1 g 

Agitar por................................................................................................................. 1 hora. 

2. Procedimento para Coloração 

Oxidar em Ácido Periódico 0,5% .....................................................................15 minutos 

Lavar em água corrente.......................................................................................5 minutos  

Enxaguar na água destilada.................................................................................... 3 vezes 

Corar em Reativo de Schiff ..............................................................................30 minutos 

Lavar em água corrente ......................................................................................5 minutos 

Contra corar pela Hematoxilina de Harris .........................................................5segundos 

Lavar em água corrente ......................................................................................5 minutos 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Pesquisa: Diabetes Gestacional: Alterações histopatológicasem placenta humana. 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador (es) José Ronaldo Alves dos Santos e 

Emerson Ticona Fioretto em relação a minha participação no projeto de pesquisa intitulado “Diabetes 

Gestacional: Alterações histopatológicasem placenta humana.Os pesquisadores se responsabilizam por 

eventuais danos decorrentes da participação na pesquisa não oferecendo riscos previsíveis aos 

participantes.  Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos e a utilização dos dados originados 

destes procedimentos, incluindo fotos e vídeos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas 

brasileiras ou estrangeiras contanto que seja mantido em sigilo informações relacionado à minha 

privacidade, bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento 

de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além de que se cumpra 

a legislação em caso de dano. É possível retirar o meu consentimento a qualquer hora e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à minha pessoa. Desta forma, concordo 

voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

Eu, ____________________________________________, após ter lido e entendido as informações e 

esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com os Pesquisadores José Ronaldo Alves 

dos Santos e Emerson Ticona Fioretto CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, participe do mesmo. 

Local (cidade), data ____________________________________________________________. 

Nome e assinatura (do pesquisado) ou impressão datiloscópica 

Nós José Ronaldo Alves dos Santos e Emerson Ticona Fioretto, declaramos que fornecemos todas as 

informações referentes o estudo ao participante. 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços abaixo 

relacionados: 

Nome: José Ronaldo Alves dos Santos 

Endereço: Universidade Federal de Sergipe, Departamento Morfologia 1610. 

Bairro: Av. Marechal Rondon s/n Rosa Else 

Cidade: São Cristóvão                       UF:               Sergipe 

Fones: (79) 2105 66 44    

E-mail: ronaracaju@yahoo.com.br 

Nome: Emerson Ticona Fioretto 

Endereço: Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Morfologia 1610 

Bairro: Av. Marechal Rondon s/n Rosa Else 

Cidade: São Cristóvão UF:    Sergipe 

E-mail: emmovet.ufs@gmail.com 

 

 

 

mailto:ronaracaju@yahoo.com.br
mailto:emmovet.ufs@gmail.com
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO PARA A COLETA DA PLACENTA 

Pesquisa: Diabetes Gestacional: Alterações histopatológicasem placenta humana.. 

 

Eu ______________________________________________ autorizo o pesquisador José 

Ronaldo Alves dos Santos, vinculado a Universidade Federal de Sergipe através do Programa 

de Pós Graduação em Ciência da Saúde como aluno regular à coletar amostras do tecido 

placentário após o parto para fins de pesquisa científica. 

Local (cidade), data:   

 

 

Nome e assinatura (do pesquisado) ou impressão datiloscópica 

 

 

Nós, José Ronaldo Alves dos Santos e Emerson Ticona Fioretto, declaramos que fornecemos 

todas as informações.  
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APÊNDICE C - AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
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APÊNDICE D – APROVAÇÃO DA PESQUISA 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE ENTREVISTA PARA A COLETA DA PLA-

CENTA 

FORMULÁRIO 

Nome:  Idade: Data         /            / 

CPF/RG:  Estado Civil: Profissão: 

Grau de escolaridade: Religião: Realizou pré-natal: 

Endereço:  Nº.  

Complemento: Cidade: Estado: 

CEP:  Telefone: 

Diagnóstico: Diabetes tipo I (   ) Controlada com dieta (    ) Controlada com insulina (    ) 

Controlada com dieta + insulina (     ) Diabetes gestacional (    ) Diabetes tipo II (    )  

Diagnóstico: Hipertensão crônica (   ) Hipertensão Gestacional (   ) Pré eclampsia (   ) Pré 

eclampsia superposta a hipertensão crônica(    ) Pré eclampsia superposta a hipertensão 

gestacional (     ) 

Renda Familiar (salários mínimos) : [   ] < 1 [   ] 1-3 [    ] 3-5 [    ] > 5 

Cor / raça: [   ] branca [   ] parda [    ] preta [   ] indígena [   ] oriental  

Queixas durante a gestação:  

Houve sangramento (   ) sim (   ) não  

Aborto: (   ) sim (     ) não 

Antecedente familiar: pai diabético (    ) mãe diabética (    ) pai hipertenso (    ) mãe 

hipertensa (    ) avó hipertensa (    ) avô hipertenso (    ) avó diabética (   ) avô diabético (    ) 

irmão hipertenso (    ) irmão diabético (    ) desconhece (   ) 

Antecedentes ginecológicos e obstétricos 

Primípara (    )   Primigesta (     )  Multípara (    )   Multigesta (    )   Secundigesta (    )  

Nulípara (    )    Nuligesta (    ) 
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Gestação ectópicas: _________ gemelares: ______ Idade na 1ª gestação: ______ Abortos: 

_______ Espontâneos ______ Provocados: _________ Partos: ______ Vaginais: _______ 

Cesários: _______ Nascidos vivos: _______ Nascidos mortos: ________ Nº pré-termo: 

______ Nº. Pós – termo: _______ Nº pós-termo: ________ Filhos vivos: ______ Óbitos na 

1ª semana: _______ Causa(s) do (s) óbito (s): 

________________________________________ 

Data da última gestação: _____/_____ (mês/ano) amamentação: sim (   ) não (   )  duração : 

__________________ Intercorrências em gestações anteriores:_______________________ 

_________________________________________________________________________ 

Antecedentes pessoais 

Etilista (    ) tabagista (    ) cirurgia (    ) câncer (  )/ Local: ____________ DST prévia (   ): 

Qual (is)?: _______________________________________________ Uso de drogas (    ): 

Qual (is) :__________________________________________ Frequência: _____________ 

hospitalização na gravidez: (      ) duração: (    ) Motivo: (    ) Medicamento em uso: (    )   
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE 

DE REFERÊNCIA DE SERGIPE 

 

PROFILE OF PREGNANT WOMEN EPIDEMIOLOGIC ANSWERED IN A MATERNITY 

SERGIPE REFERENCE 

 

PERFIL DE LA MUJER EMBARAZADA EPIDEMIOLÓGICA SE CONTESTA EN UN 

REFERENCIA DE MATERNIDAD SERGIPE 

 

Fabrício Nicácio Ferreira - Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. 

Campus Professor Antônio Garcia Filho. Lagarto, SE. Endereço Postal: Praça do Rosário nº. 

58 Centro, Lagarto-SE. CEP:49400-000. E-mail: fabriciogte@bol.com.br 

 

José Ronaldo Alves dos Santos - Enfermeiro. Doutorando em Ciências da Saúde. Professor 

Assistente I da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, SE, Brasil.  

 

Francisco Albuquerque Klank , Enfermeiro. Doutorando em Ciências da Saúde. Professor da 

Faculdade de Aracaju FACAR. Aracaju, SE, Brasil.  

 

Emerson Ticonna Fioretto – Médico Veterinário. Doutor, docente da Universidade Federal de 

Sergipe/UFS. São Cristovão  SE, Brasil.  
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA MATERNIDADE 

DE REFERÊNCIA DE SERGIPE 

 

PROFILE OF PREGNANT WOMEN EPIDEMIOLOGIC ANSWERED IN A MATERNITY 

SERGIPE REFERENCE 

 

PERFIL DE LA MUJER EMBARAZADA EPIDEMIOLÓGICA SE CONTESTA EN UN 

REFERENCIA DE MATERNIDAD SERGIPE 

 

RESUMO 

 

A gravidez caracteriza-se por mudanças metabólicas, hormonais e físicas no corpo da mulher 

que podem leva-las ao aparecimento de agravos por vezes preveníveis. Assim, este estudo 

objetiva verificar o perfil epidemiológico de gestantes atendidas na Maternidade Nossa Senhora 

de Lourdes em Sergipe, Brasil. Trata-se de uma pesquisa com delineamento exploratório e 

abordagem descritiva, onde foram entrevistadas 59 parturientes atendidas na maternidade de 

alto risco. Os resultados demonstraram que a faixa etária predominante das mulheres atendidas 

está entre 25 a 34 anos, possuem nível superior incompleto e (75%) delas eram solteiras. A via 

de parto mais prevalente foi a normal. Das parturientes com idade entre 35 a 44 anos (57,1 %) 

apresentaram hipertensão gestacional, (14,3 %) hipertensão crônica, e (28,6%) eram 

normotensas. Concluiu-se que o estudo do perfil epidemiológico das gestantes colabora para o 

desenvolvimento e implementação de estratégias de ação para um cuidado de forma integral, 

holistico e humanizado. 

   

Palavras-chave:Gestação. Hipertensão Gestacional. Diabetes Gestacional. 

 

ABSTRACT 

 

Pregnancy is characterized by hormonal and physical changes in the woman's body that can 

take them to the emergence of diseases sometimes preventable. Thus, this study aims to verify 

the epidemiological profile of pregnant women in Maternity Our Lady of Lourdes in Sergipe, 

Brazil. This is a survey of exploratory design and descriptive approach, where they were inter-

viewed 59 mothers attended the high-risk maternity. The results showed that the predominant 

age group of women met is between 25 to 34 years, have incomplete higher education and 

(75%) of them were single. The most prevalent type of delivery was normal. Of pregnant 

women aged 35-44 years (57.1%) had gestational hypertension (14.3%) chronic hypertension, 
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and (28.6%) were normotensive. It was concluded that the study of the epidemiological profile 

of pregnant women contributes to the development and implementation of action strategies for 

care in full, holistic and humane. 

Keywords: Pregnancy. Gestational hypertension. Gestational diabetes. 

 

RESUMEN 

 

El embarazo se caracteriza por cambios hormonales y físicos en el cuerpo de la mujer que puede 

llevarlos a la aparición de enfermedades prevenibles veces. Por lo tanto, este estudio tiene como 

objetivo verificar el perfil epidemiológico de las mujeres embarazadas en la maternidad Nuestra 

Señora de Lourdes, en Sergipe, Brasil. Este es un estudio de diseño exploratorio y enfoque 

descriptivo, en el que se entrevistó a 59 madres asistieron a la maternidad de alto riesgo. Los 

resultados mostraron que el grupo de edad predominante de las mujeres es conocido entre los 

25 y 34 años, tienen una educación superior incompleta y (75%) de ellos fueron solo. El tipo 

más frecuente de parto fue normal. De las mujeres embarazadas de edades de 35-44 años 

(57,1%) tenían hipertensión gestacional (14,3%) hipertensión crónica, y (28.6%) fueron nor-

motensos. Se concluyó que el estudio del perfil epidemiológico de las mujeres embarazadas 

contribuye al desarrollo e implementación de estrategias de acción para el cuidado en su totali-

dad, integral y humana. 

 

Palavras-clave: Embarazo. La hipertensión gestacional. La diabetes gestacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atenção básica em saúde é a base com mais elevado grau de descentralização e 

capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária. Ela é responsável pela 

resolução, coordenação e ordenação das redes de saúde reconhecendo as necessidades de maior 

relevância da população para um cuidado integral e humanizado (1). 

Nesse sentido, os problemas e agravos a saúde de mulheres quando não são resolvidos 

a nível primário são encaminhados a ambientes ambulatoriais ou hospitalar de média e alta 

complexidade. Se uma mulher apresentar fatores que a incluam como gravidez de alto risco ela 

realizará seu acompanhamento em uma maternidade de referência mais próxima.  

Para o Ministério da Saúde, gravidez de alto risco é aquela em que a vida ou saúde da 

mãe e/ou do feto tem maiores chances de serem atingidas por complicações que a média das 

gestações. Em alguns casos as mulheres grávidas apresentam problemas materno-fetal que 

requerem um cuidado ainda maior pela equipe de saúde ao longo da gestação. Dentre as 

complicações mais prevalentes estão as síndromes hipertensivas na gestação: hipertensão 

gestacional, crônica, pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia superposta, eclampsia e síndrome de 

HELLP, assim como o diabetes mellitus gestacional (2-3). 

Em Sergipe de 2001 a 2010 dos 6.531 óbitos de mulheres em idade fértil (10 à 49 anos) 

3,5% estavam relacionados a causas obstétricas diretas representadas por edema, proteinúria e 

transtornos hipertensivos na gravidez, no parto e no puerpério (5). 

Desse modo, nota-se a necessidade de um estudo mais aprofundado em relação as 

gestantes atendidas na assistência de alta complexidade para que se possa traçar um perfil 

epidemiológico já que em muitos casos os problemas existentes podem ser prevenidos e 

evitados. 

Assim, a pesquisa objetiva verificar o perfil epidemiológico de gestantes atendidas em 

uma maternidade de assistência de alta complexidade de Sergipe.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem quantitativa realizado 

na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, unidade de referência no estado de Sergipe na 

realização do acompanhamento de gestantes classificadas como de alto-risco gestacional.  

Foram entrevistadas 59 gestantes admitidas no estabelecimento. Para participarem do 
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estudo as mesmas assinaram o termo de livre consentimento esclarecido e posteriormente 

responderam ao formulário. Foram sanadas todas as dúvidas acerca do objeto de estudo e o 

termo de consentimento.  A pesquisa teve como critério de inclusão: todas as parturientes 

atendidas na maternidade durante os meses de julho, agosto e setembro de 2015 e aceitaram 

participar do estudo. E exclusão todas as gestantes que não responderam o formulário por 

completo e se negaram a participar da pesquisa. Não houve cálculo probabilistico para seleção 

da amostra. 

A análise de dados coletados ocorreu de forma descritiva. Também foi aplicado o teste 

da ANOVA e nível de significancia com valores diferentes de p<0,05. 

O projeto está em conformidade com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) Hospital Universitário de Sergipe  

com parecer favorável nº. CAAE: 31858114.7.0000.5546. 

 

RESULTADOS 

 

Os dados obtidos foram organizados por variáveis: perfil sociodemográfico e 

socioeconômico, história pregressa, fatores de risco, evolução gestacional e antecedentes 

obstétricos.  

Com relação a média de idade, observou-se que das 59 mulheres estudadas a faixa 

etária entre 25 a 34 anos tiveram um percentual maior no estudo,seguido pelas entre 16 a 34 

anos e das de 35 a 44 anos diferentemente das com idade entre 10 a 15 anos. 

Em relação ao grau de escolaridade e estado civil notou-se que 26 parturientes tinham 

nível superior incompleto e (75%) destas eram solteiras, já as com idade entre 10 a 15 anos 

todas eram solteiras e possuiam 2º grau incompleto como demonstrado na Tabela 1. 

Notou-se que o fator de risco predominante declarado foi a presença da sífilis, 

acometendo gestantes com faixa etária entre 10 a 15 anos e 16 a 24 anos, já outros fatores como 

o tabagismo, o etilismo, cirurgias, câncer e uso de drogas ilícitas não foram evidenciados. 

A despeito das parturientes com idade entre 35 a 44 anos (57,1 %) apresentaram 

hipertensão gestacional, (14,3 %) hipertensão crônica, e (28,6%) eram normotensas. Este dado 

difere das gestantes com faixa etária entre 10 a 15 anos, que mesmo em menor número no 

estudo todas apresentaram hipertensão gestacional como apresentado na Tabela 2. 
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No que se refere as gestantes portadoras de diabetes gestacional, notou-se que apenas 

a faixa etária de 10 a 15 anos não possuíam diagnóstico para o diabetes, no entanto das 26 

mulheres de 35 a 44 anos (28,6%) eram portadoras da doença e possuem histórico familiar da 

doença Tabela 3. 

No que diz respeito aos atecedentes obstetricos, encontrou-se que as mulheres com 

idade de 35 a 44 anos tiveram um maior número de gestações anteriores e possuiam 

antecedentes de abortos, curetagem e cesárias mesmo que em menor número como também 

nascidos mortos. No tocante aquelas com idade de 10 a 15 anos apenas uma possuia história de 

gestação anterior com parto cesário e nascido vivo. Levando-se em consideração todas as faixas 

etárias o número de partos vaginais foram os que mais prevaleceram no entanto o número de 

cesariana ainda é notável.  

Acerca da variável tipo de parto correlacionado as semanas gestacionais e peso da 

placenta. Nota-se que as mulheres com idade entre 10 a 15 anos tiveram seus filhos por parto 

vaginal o que não foi diferente das demais idades as quais apresentaram altos índices de parto 

normal fato que pode ser observado em mulheres com idade entre 16 a 24 anos as quais 

apresentaram (81,8 %) em seu escore. Já as com idade entre 25 a 34 anos obtiveram um número 

de partos cesários expressivo, tendo em vista as outras idades, além disso possuiram a menor 

semana gestacional. Quanto ao peso placentário as sete gestantes com idade entre 35 a 44 anos 

obtiveram a maior média apresentada. 

Quanto a avaliação socioeconômica e etnia evidenciou-se a predominância de pardas 

com idade entre 25 a 34 anos e média salarial de 1 a 3 salários mínimos, além disso (3,8 %) 

delas possuiam arrecadação mensal acima desses valores. Vale destacar que das gestantes com 

10 a 15 anos (50 %) delas eram pardas e possuiam renda até um salário mínimo, sendo que duas 

delas chegavam a ter uma renda mensal ainda maior. 

 

DISCUSSÃO 

 

Em estudo realizado em um ambulatório do estado do Rio de Janeiro voltado ao 

atendimento de gestantes, observou-se que das 118 fichas cadastradas de janeiro a junho de 

2003, (39,8 %) delas concentravam-se na faixa etária de 19-25 anos (6). Em outro obteve que 

(50,1%) das 546 mulheres encontravam-se na faixa etária de 21 a 30 anos. O que difere um 

pouco do resultado encontrado na pesquisa que predominou as mulheres com faixa etária de 25 

a 34 anos sendo equivalente a (43,24%) (7).  
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Destaca-se que um dos fatores que levam as gestantes a terem seu acompanhamento 

em nível de alta complexidade é a sua idade, mulheres acima de 35 anos e/ou abaixo de 15 anos 

requerem um tratamento diferenciado, pois fazem parte do grupo de mulheres consideradas de 

alto risco (8). 

Em relação ao grau de escolaridade e estado civil evidenciou-se em outros estudos 

resultados divergentes em relação ao número maior de mulheres com ensino fundamental 

incompleto e casadas. Diferentemente dos encontrados neste estudo já que em sua grande 

maioria as mulheres possuíam o nível de escolaridade superior incompleto e eram solteiras 

sendo que das 26 parturientes apenas (25%) destas eram casadas (6). 

Vale destacar, que o número de mulheres em busca de formação foi expressivo o que 

talvez esteja relacionado a procura por vaga no mercado de trabalho, independência financeira 

ou a busca de conhecimento o que colabora para o sustento familiar e um cuidado ainda maior 

com sua saúde e a saúde do seu filho.  

Deve existir um cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis na gestação, visto 

que várias doenças evitáveis como a sífilis podem trazer sequelas ao feto se este não estiver 

sendo acompanhado devidamente. O Ministério da Saúde estimou que no ano de 2004 houve 

49 mil casos de gestantes com sífilis sendo que 12 mil crianças nasceram acometidos pela 

doença. Este fato é preocupante, pois a sífilis congênita quando não induz ao aborto pode levar 

o feto a complicações como cegueira, surdez, mal formação fetal e deficiência mental. 

Embora se tenha observado um pequeno número de gestantes com a doença é 

importante destacar que a orientação por parte do profissional de saúde durante o 

acompanhamento do pré-natal é de suma importância e deve ser praticada. 

As gestantes fazem parte de um grupo potencialmente exposto a riscos hipertensivos, 

tais como a hipertensão induzida pela gestação. Esta é uma das complicações mais comuns da 

gestação e é a principal causa de mortalidade materna. Na literatura observa-se que a 

hipertensão ocorre em 10% das gestações, tendo maior prevalência entre as primíparas. Ela 

engloba diferentes condições clínicas que podem ser classificadas em pré-eclâmpsia/eclampsia, 

hipertensão crônica e pré-eclâmpsia que pode aparecer em uma mulher previamente hipertensa 

ocorrendo durante o período gestacional (9). 

Por outro lado, algumas gestantes podem não apresentarem complicações durante o 

acompanhamento do pré-natal, fato este observado em um estudo cujo objetivo foi caracterizar 

as gestantes atendidas em um ambulatório de alto risco em que (84%) das mulheres estudadas 
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não apresentaram complicações que configuraram risco obstétrico, pois prezavam pelo 

acompanhamento, prevenção e tratamento farmacológico utilizado em casos específicos. 

Nota-se em estudos evidências que o Diabetes Mellitus (DM) está relacionado a 

fatores genéticos os quais não foram apresentados pelas gestantes em idade entre 10 a 15 anos 

ou elas adotam hábitos de vida saudáveis que as previnem de desenvolver o diabetes nessa faixa 

etária. Vale ressaltar que o diabetes mellitus é um problema de saúde pública mundial. Estima-

se que existam mais de 171 milhões de pessoas com diabetes no mundo, sendo que projeções 

da Organização Mundial de Saúde para 2030 sugerem que esse número possa chegar a 366 

milhões de pessoas. O Brasil encontra-se entre os dez países com maior incidência e prevalência 

desta doença (10-11). 

O acompanhamento nutricional é fundamental nesse período, o estudo demonstra a 

existência de uma relação entre fatores genéticos e o aparecimento do diabetes gestacional. 

Nesse sentido, o acompanhamento por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar faz-se 

necessário, já que a orientação garante hábitos de vida adequados (12). 

Vale destacar ainda que essa doença metabólica pode ser classificada em: diabetes 

clínica pré-estabelecida (mulher previamente diagnosticada com DM tipo 1 ou 2) e diabetes 

gestacional (DMG, definida como qualquer intolerância à glicose detectada entre a 24-28ª se-

mana de gestação) (13-15). 

Em pesquisa realizada acerca do perfil das patologias prevalentes na gestação de alto 

risco em uma maternidade escola de Maceió, Alagoas, Brasil. Evidenciou-se resultados 

distintos apresentando uma taxa de (59%) no tocante a realização do parto cesário (5,16-18). É 

notório que o parto normal proporciona melhor recuperação para a mulher como também 

propicia menores riscos, no entanto o acompanhamento profissional é necessário para avaliar a 

dinâmica do parto e eliminar possíveis riscos de morte marterno-fetal (5). 

 Um fato observado é que parece haver uma diminuição no número de partos por 

cesariana como prenozinado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), que estabelece (15%) 

a taxa apropriada de nascimentos por cesariana em cada país. Além disso, resultados 

semelhantes foram evidenciados ocorrendo o aumento de partos normais atingindo um escore 

de (64,9%) e diminuição dos partos cesários (5). A pesquisa evidencia que no estado de Sergipe 

a maioria das gestantes têm seus filhos por parto normal o que representa talvez tanto  um 

acompanhamento de qualidade durante o período pré-natal como também o comprometimento 

das mulheres no cuidado a sua saúde. 
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CONCLUSÃO  

 

O estudo revelou características das mulheres atendidas na maternidade referência de 

alto risco de Sergipe o que colabora no desenvolvimento e implementação de estratégias de 

educação em saúde para as mulheres atendidas neste nível de assistência. Outro fato importante 

é o aumento do número de partos normal o que condiz com o preconizado pelo Ministério da 

Saúde acerca da diminuição de cesarianas, garantindo assim um parto humanizado e uma 

assistência de qualidade. 

É notório que para isso, deve-se estabelecer um olhar diferenciado pelos profissionais 

de saúde  que fazem parte da equipe multiprofissional para que haja um acompanhamento de 

qualidade e livre de complicações, sanando dúvidas para que essas mulheres possam vencer 

seus medos e as inseguranças que vierem a surgir durante todo o processo gestacional. 

Vale salientar ainda, que novos estudos devem ser realizados acerca da temática, tendo 

em vista a necessidade do aprimoramento e desenvolvimento de políticas públicas de saúde da 

mulher e da criança que garantam a diminuição de complicações obstétricas evitáveis. 
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