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RESUMO 

ROCHA VS. Avaliação do status de magnésio e da sua associação com o 
estresse oxidativo e as citocinas inflamatórias na pré-eclâmpsia. 2013. 118 f. 
Tese (Doutorado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o status de magnésio (Mg) e a sua 

relação com o estresse oxidativo e as citocinas inflamatórias na pré-eclâmpsia (PE). 

Participaram do estudo, 18 gestantes saudáveis (controle – CT) e 18 gestantes com 

PE, diagnosticadas com pressão arterial ≥ 140/90 mmHg, proteinúria ≥ 0,3 g/24 h e 

sem doenças associadas. Sangue e urina de 24 horas foram coletados para análise 

de status de Mg, estresse oxidativo [malondialdeído (MDA), 8-isoprostano urinário e 

a atividade antioxidante das enzimas catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GSH-

Px)], a concentração de óxido nítrico (NO), e das citocinas inflamatórias [proteína C 

reativa, interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF-α)]; Foi aplicado um 

questionário quantitativo de frequência alimentar para gestantes. As comparações 

entre os grupos foram feitas pelos testes Qui-quadrado, t-Student ou Mann Whitney. 

O coeficiente de correlação de Spearman foi usado para verificar associação entre 

as variáveis. A análise do Receiver Operating Characteristic (ROC) foi realizada para 

identificar as variáveis que melhor discriminassem os grupos (=5%). As 

concentrações de Mg plasmático e eritrocitário, bem como a concentração de NO, a 

atividade da CAT e as concentrações de TNF-α e IL-6 foram maiores na PE do que 

no CT. Associações positivas entre o Mg plasmático e a proteinúria (p=0,04), o TNFα 

(p=0,03) e a IL-6 (p=0,02) foram verificadas; associações negativas foram 

encontradas entre a atividade da CAT e a concentração de 8-isoprostano urinário 

(p=0,02) e entre a atividade da GSH-Px e os níveis de pressão arterial diastólica 

(p=0,01). A análise ROC mostrou que o Mg plasmático e o TNF-α foram as variáveis 

que mellhor discriminaram as gestantes com PE das CT. Os resultados mostraram 

que o estresse oxidativo não foi evidente na fisiopatologia da PE, possivelmente 

devido aos mecanismos antioxidantes compensatórios do organismo. A inflamação e 

os eventos inerentes à PE, como vasoconstrição, podem ter promovido as 

alterações no status de Mg. 

Palavras-chave: magnésio; pré-eclâmpsia; estresse oxidativo; inflamação.
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ABSTRACT 

ROCHA VS. Assessment of the magnesium status and its association with 
oxidative stress and inflammatory cytokines in preeclampsia. 2013. 118 f. Tese 
(Doutorado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2013. 

The aim of this study was to assess the magnesium (Mg) status and its 

relationship with oxidative stress and inflammatory cytokines in preeclampsia (PE). 

Were included 18 healthy pregnant women (CT- control) and 18 PE, diagnosed with 

blood pressure ≥ 140/90 mmHg, proteinuria ≥ 0,3 g/24 h, and without other diseases. 

Blood and 24h urine were collected for analyses of the Mg status, oxidative stress 

[malondialdehyde (MDA), 8-isoprostane urinary and activities of the antioxidant 

enzymes: catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px)], nitric oxide (NO) 

and inflammatory cytokines concentrations [protein C reactive, interleukin 6 (IL-6), 

tumor necrosis factor-α (TNF-α); Furthermore, a quantitative food frequency 

questionnaire was applied to pregnant women. The comparisons between groups 

were done by Chi-square, t-Student or Mann Whitney tests. Spearman correlation 

coefficient was used to verify association among variables and the Receiver 

Operating Characteristic (ROC) analysis was performed to identify variables that 

better discriminated the groups (α = 5 %). The Mg concentration, in plasma and in 

erythrocyte, as well as NO concentration, CAT activity and TNF-α and IL-6 

concentrations were higher in PE than CT group. Positive associations between 

plasma Mg and proteinuria (p=0,04), TNF-α (p=0,03) and IL-6 (p=0,02) were verified; 

Negative associations were found between CAT activity and 8-isoprostane urinary 

concentration (p=0,02) and between GSH-Px activity and diastolic blood pressure 

levels (p=0,01). ROC analyses showed that plasma Mg and TNF-α were the 

variables which better discriminate pregnant women with PE from CT. The results 

showed that oxidative stress was not evident in physiopathology of PE, possibly due 

to compensatory antioxidant mechanisms present in the body. The inflammatory and 

the events inherent to PE, such as vasoconstriction, possibly have promoted 

changes in Mg status. 

 

Keywords: magnesium; preeclampsia; oxidative stress; inflammation 
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Apresentação 

 

A hipertensão é uma das complicações mais comuns na gravidez e, em 

particular, a pré-eclâmpsia (PE) tem consequências graves para mãe e para o filho. 

Apesar dos avanços científicos a respeito da doença, sua causa permanece 

desconhecida e tampouco existe um marcador biológico que possibilite seu 

diagnóstico precoce.  

O estresse oxidativo e a inflamação, promovendo a disfunção endotelial, são 

considerados eventos intermediários que contribuem para a evolução dessa 

complicação hipertensiva. A alteração no status de magnésio (Mg) tem sido 

frequentemente associada ao aumento de radicais livre e citocinas inflamatórias em 

animais e humanos. No entanto, a relação do status de Mg com o estresse oxidativo 

e a inflamação na gênese da PE ainda é pouco estudada.  

A hipótese deste estudo é que as gestantes com PE apresentam deficiência 

de Mg – e esse quadro, que irá associar-se ao estresse oxidativo e a inflamação, 

aumentará a gravidade dessa complicação hipertensiva.  

Este trabalho foi dividido em dois capítulos: Capítulo 1, artigo de revisão 

intitulado “O papel do magnésio na pré-eclâmpsia: implicações no estresse oxidativo 

e na inflamação”; Capítulo 2, artigo original intitulado “Alteração no status de 

magnésio e sua associação com o estresse oxidativo e as citocinas inflamatórias na 

pré-eclâmpsia”. No apêndice, constam os materiais complementares deste estudo. 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

Capítulo 1 
“O papel do magnésio na pré-eclâmspia: implicações no estresse 

oxidativo e na inflamação” 

 

Artigo de revisão 
 



 

 



 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A PE é uma complicação hipertensiva transitória que acomete 5 a 8 % das 

gestantes (NHBP, 2000)¹. Alguns fatores, como a ausência do diagnóstico precoce, 

o seu caráter heterogêneo, o risco de mortalidade materna/fetal e a prematuridade 

do feto, a tornaram uma das mais intrigantes doenças para a obstetrícia (KHAN et al, 

2006). Apesar do desconhecimento de uma causa específica, o envolvimento do 

estresse oxidativo e da inflamação são sugeridos na fisiopatologia da PE (YOUNG; 

LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 

O Mg é o segundo cátion mais abundante no meio intracelular, envolvido na 

estruturação de algumas enzimas, para que assumam uma conformação ativa, e 

como cofator de reações enzimáticas do tipo quinase, que necessitam do complexo 

ATP-Mg²+ (COLLI; SALES; ROCHA, 2013). O Mg também funciona como 

bloqueador natural dos canais de cálcio (Ca), promovendo o relaxamento muscular 

(SONTIA; TOUYZ, 2007).  

Alguns estudos têm investigado se o Mg pode estar envolvido com a causa ou 

com o agravamento da PE. Baixas concentrações de Mg também têm sido 

associadas à vasoconstrição e ao aumento do tônus muscular, podendo influenciar 

nos níveis pressão arterial (SONTIA; TOUYZ, 2007). Além disso, relata-se o 

aparecimento de estresse oxidativo e inflamação diante da deficiência de Mg 

(MAZUR et al, 2007; MALPUECH-BRUGÈRE et al, 2000). Esse mineral tem, 

portanto, despertado muito interesse na comunidade científica, bem como a 

avaliação do seu status em diferentes grupos populacionais e estados fisiológicos.  

Essa revisão teve o objetivo de reunir informações sobre o status de Mg na 

PE. O levantamento bibliográfico foi realizado nos bancos de dados Pubmed e 

Science Direct, relativos aos últimos 21 anos, usando os seguintes termos: 
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“magnesium AND preeclampsia”. Foram selecionados apenas os estudos de 

avaliação do status de Mg na PE, sem uso de suplemento de magnésio. Além disso, 

foi realizada uma abordagem geral a respeito da fisiopatologia da PE, da 

homeostase de Mg, bem como dos aspectos que envolvem o status de Mg no 

estresse oxidativo e na inflamação presentes na PE. 

2. PRÉ-ECLÂMPSIA: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, FATORES DE RISCO E FISIOPATOLOGIA 

 A PE é definida clinicamente por valores pressóricos ≥ 140/90 mmHg, em dois 

momentos distintos, com intervalo de 6 horas, e proteinúria ≥ 0,3 g/24 h, após a 20ª 

semana de gestação. Essa complicação hipertensiva é classificada como grave, 

quando há valores pressóricos ≥ 160/ 110 mmHg, proteinúria ≥ 2 g/24 h, oligúria com 

menos de 500 mL/24 h, distúrbios visuais e cerebrais, edema pulmonar, função renal 

prejudicada, trombocitopenia e eclâmpsia, dentre outros sintomas (NHBP, 2000; 

HUTCHEON; LISONKOVA; JOSEPH, 2011).  

Na presença de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia, 

essa doença hipertensiva agrava-se para a síndrome HELLP (haemolysis, elevated 

liver enzymes and low platelets syndrome). A PE é frequentemente diagnosticada no 

terceiro trimestre gestacional e, quando os sintomas aparecem antes da 34ª semana 

gestacional, os riscos podem ser maiores para a mãe e para o feto (HUTCHEON; 

LISONKOVA; JOSEPH, 2011). 

Apesar da ausência de marcadores biológicos sensíveis para o diagnóstico 

precoce da PE, sabe-se que algumas mulheres são mais predispostas ao seu 

desenvolvimento. Os principais fatores de risco para a PE são idades extremas (< 20 

anos ou > 35 anos), nuliparidade, gestação gemelar, gestação prévia com PE, 

história familiar da doença, afrodescendência e uso de medicamentos para induzir à 



 

 
 

ovulação, além de hipertensão crônica, diabetes, obesidade e síndrome metabólica 

(ORCY et al, 2007; POON et al, 2010). Por outro lado, estudos mostraram que a 

exposição prolongada de mulheres ao mesmo esperma e ao cigarro podem ser 

fatores protetores da PE (ESPIN et al, 2001; BAINNBRIDGE; SIDLE; SMITH, 2005).   

Embora a PE não tenha causa conhecida, sugere-se que a placenta 

desempenhe importante papel em sua fisiopatologia. Assim, placentação 

inadequada, estresse oxidativo placentário, inflamação exacerbada, angiogênese 

insuficiente e disfunção endotelial são algumas das condições associadas à doença 

(LYALL; BELFORT, 2009). A grande questão é se essas manifestações são causas 

ou consequências da PE.  

A placenta é a principal responsável pelo fornecimento de nutrientes e 

oxigênio para o feto. A placentação inicia-se entre a 8ª. e a 18ª. semanas da 

fecundação. Nessa fase, durante a gestação normal, uma camada de células 

trofoblásticas extravilosas invade a parede uterina, através do endométrio e 

miométrio, para modificar a estrutura das artérias espiraladas da mãe. As células 

trofoblásticas substituem a camada muscular das artérias espiraladas por camada 

fibroide, o que diminui a resistência vascular, aumenta o diâmetro do vaso e, assim, 

permitem a adequada perfusão sanguínea para o feto (PIJNENBORG et al, 1983). 

Os trofoblastos expressam fatores angiogênicos importantes para o 

desenvolvimento vascular da placenta, dentre eles: o fator de crescimento 

placentário (PlGF), o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e o receptor de 

VEGF e PlGF (Flt-1) (LYALL; BELFORT, 2009; STAFF et al, 2013). 

Na PE, essa invasão de células trofoblásticas ocorre superficialmente, sem 

atingir o miométrio, comprometendo as modificações nas estruturas das artérias 

espiraladas maternas (ZHOU et al, 1997). O resultado é a menor perfusão 
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sanguínea para o feto e, consequentemente, hipóxia, dano endotelial e a 

vasoconstrição. A hipóxia placental leva ao desequilíbrio entre os fatores 

angiogênicos e antiangiogênicos, caracterizado pela diminuição da ação de VEGF e 

PIGF e pelo aumento da produção do receptor solúvel de VEGF, o soluble fms-like 

tyrosin kinase-1 (sFlt-1), e do receptor solúvel sEndoglina, que são algumas das 

evidências mais recentes da placentação anormal (YOUNG; LEVINE; 

KARUMANCHI, 2010; STAFF et al, 2013).  

O sFlt-1 atua ligando-se ao VEGF, o que impede a interação com seu 

receptor endógeno (Flt-1) e o desempenho de suas ações de manutenção da função 

endotelial. Semelhantemente ao sFlt-1, o sEndoglina age como antagonista do fator 

de crescimento e transformação β (TGF-β), responsável pela diferenciação e pela 

proliferação celulares. O aumento das concentrações de sFlt-1 e sEndoglina é 

anterior ao aparecimento dos sintomas clássicos da PE, por isso, descreve-se que 

esses parâmetros deveriam ser incluídos como biomarcadores precoces no 

diagnóstico da PE (MYATT et al, 2013; STAFF et al, 2013). A produção excessiva 

desses receptores solúveis pode ser responsável pela função endotelial anormal na 

PE, gerando desequilíbrio na produção do vasoditatador: o óxido nítrico (NO) 

(YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 

O NO é um importante modulador da função endotelial, sintetizado pela 

enzima NO sintetase (NOS), a partir da L-arginina. Existem três isoformas da enzima 

NOS: NOS endotelial (eNOS), neuronal (nNOS) e induzível (iNOS). As isoformas 

eNOS e iNOS, dependentes de Ca para sua ativação, estão presentes nas células 

endoteliais e nos neurônios, enquanto que a iNOS é induzido por citocinas pró-

inflamatórias ou agentes pró-oxidantes, em diferentes células, como endoteliais, 

macrófagos, neutrófilos, células T. O iNOS libera quantidades de  NO maiores do 



 

 
 

que as demais isoformas e tem ação citotóxica, com intuito de destruir micro-

organismos e células tumorais. Uma das principais funções do NO é sua ação 

vasodilatadora e de inibição da agregação plaquetária. Todavia, o NO pode ser 

inativado ao reagir com ânions superóxidos, formando o peróxido de nitrito, um 

radical oxidante capaz de promover a peroxidação lipídica e a nitrosação da tirosina 

(DUSSE, VIEIRA, CARVALHO, 2003; ESCUDERO, SOBREVIA, 2008).   

A disfunção endotelial presente na PE tem sido atribuída a modificações na 

síntese ou na bioatividade do NO (CHOI; IM; PAI, 2002; NISHIZAWA et al, 2009). 

Todavia, as alterações nas concentrações de NO têm sido uma questão controversa 

(ESCUDERO e SOBREVIA, 2008). Algumas das razões podem ser: a dificuldade de 

medição do NO, devido a sua alta reatividade com ânions superóxidos e a 

quantidade de nitrito e nitrato presentes na alimentação, o que pode interferir nos 

resultados (CHOI; IM; PAI, 2002; NISHIZAWA et al, 2009). Revisões sistemáticas 

têm sugerido que os polimorfismos da enzima NO sintetase endotelial (eNOS) 

possam estar envolvido na gênese da PE (DAÍ et al, 2013; QI et al, 2013).  

A disfunção endotelial, provavelmente, é a mais significativa manifestação 

dessa síndrome hipertensiva. Essa disfunção resulta em uma série de alterações 

útero-placentárias, além de hematológicas, renais, pulmonares, hepáticas e 

cerebrais, o que caracteriza a PE como uma síndrome multissistêmica. Resultantes 

da hipóxia placentária, o estresse oxidativo e a inflamatória são críticos para o 

desenvolvimento da PE (Figura 1) (YOUNG; LEVINE; KARUMANCHI, 2010). 
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3. ESTRESSE OXIDATIVO E  CITOCINAS INFLAMATÓRIAS NA PRÉ-ECLÂMPSIA 

A fisiopatologia da PE tem sido dividida em dois estágios, um assintomático e 

o outro sintomático. O primeiro estágio envolve a invasão trofoblástica inadequada, 

que causa má-adaptação das artérias espiraladas, como já descrito acima.  

A invasão trofoblástica inadequada resulta em episódios de hipóxia e 

reoxigenação na placenta, o que estimula o sistema xantina oxidase, uma fonte de 

radicais livres. Isso significa que, na porção das artérias espiraladas não 

remodeladas pelos trofoblastos, há fluxo sanguíneo restrito (hipóxia) e as poucas 

moléculas de oxigênio disponíveis para captação de elétrons da cadeia respiratória, 

gerados pelo sistema xantina oxidase, acabam se transformando em espécies 

reativas. Já na porção das artérias espiraladas modificadas pelos trofoblastos, o 

fluxo sanguíneo é maior e ocorre reoxigenação. Os elétrons acumulados da cadeia 

respiratória se ligam ao oxigênio disponível, o que gera a explosão de radicais 

superóxidos (O2
-) e radicais de nitrogênio (ex. peróxido de nitrito [ONOO-], 

combinação de NO + O2
-). A capacidade antioxidante é capaz de minimizar os danos 

oxidativos, mas a formação excessiva de radicais livres predispõe a placenta ao 

estresse oxidativo (HUNG; BURTON, 2006). 

Um dos efeitos do estresse oxidativo é a peroxidação lipídica, que aumenta a 

permeabilidade da membrana placentária e a oxidação de ácidos graxos. O aumento 

das espécies reativas na placenta pode também provocar a apoptose de células 

trofoblásticas, conhecidas como micropartículas trofoblásticas, as quais caem na 

circulação sanguínea materna e ativam o sistema NADPH oxidase dos neutrófilos, 

que estimula a produção de ânions superóxidos e de citocinas inflamatórias, 

possivelmente pela via de sinalização celular do fator de transcrição nuclear kappa-B 

(NF-кB). Esses efeitos chegam à circulação materna, levados por células circulantes 



 

 
 

como eritrócitos, leucócitos e plaquetas, que têm suas membranas oxidadas 

(CINDROVAS-DAVIES, 2009; ADAB et al, 2012).  

Os danos oxidativos têm sido frequentemente avaliados pela peroxidação 

lipídica, através da concentração de malondialdeído e pela concentração de 8 iso-

prostaglandina F2α (8-isoprostano), na urina e no plasma, e pela diminuição da 

capacidade antioxidante, sugerindo o estresse oxidativo como causa da PE (CHAMY 

et al, 2006; DORDEVIC et al, 2008; BERNARDI et al, 2008). Por outro lado, alguns 

estudos não observaram aumento dos danos oxidativos (MORRIS et al, 1998; 

REGAN et al, 2001) e tampouco a efetividade da suplementação de vitaminas 

antioxidantes C e E, na PE, foi comprovada em estudo de meta-análise (CONDE-

AGUDELO et al, 2011) Aparentemente, a avaliação do estresse oxidativo na 

placenta parece indicar resultados mais claros. 

O segundo estágio da PE, o sintomático, é caracterizado pela presença de 

inflamação generalizada. Os principais componentes da resposta inflamatória são os 

monócitos/macrófagos, os neutrófilos e as células killer e endoteliais, capazes de 

ativar o sistema imune adaptativo – células T helper, tipos Th1 (mediado por células) 

e Th2 (humoral) (BORZYCHOWSKY; SARGENT; REDMAN et al, 2006).  

Na gestação normal, a tolerância imunológica do tipo Th2 é predominante em 

relação ao tipo Th1, produzindo citocinas anti-inflamatórias, como IL-4, IL-5 e IL-10, 

que previnem a rejeição do embrião e garantem seu desenvolvimento. Já a PE é 

caracterizada pela resposta imune adaptativa do tipo Th1, com o aumento de IL-1, 

IL-2, IL-6, IL-15, IL-18, TNF-α e IFN- (interferon gama), bem como a ativação de 

macrófagos e linfócitos, resultando na exacerbação da resposta inflamatória 

(SHARMA; SATYAM; SHARMA, 2007; CHALLIS  et al, 2009).  
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O principal contribuinte para a inflamação sistêmicas na PE parece ser o 

estresse oxidativo, através da liberação de micropartículas trofoblásticas na 

circulação, que ativam macrófagos e neutrófilos, capazes de aumentar a produção 

de TNF-α, do inibidor de plasminogênio ativado tipo-1 e do iNOS, que limitam a 

invasão trofoblástica e a remodelação das artérias espiraladas, como descrevem 

Ahn et al (2011). 

O endotélio também contribui para a inflamação, ativando leucócitos, 

aumentando a produção de moléculas de adesão, E-selectina e ICAM, e 

promovendo o desbalanço entre vasodilatadores e vasoconstritores, finalizando com 

as alterações clássicas da PE: vasoconstrição, resistência vascular periférica e 

proteinúria (BORZYCHOWSKY; SARGENT; REDMAN, et al, 2006; RAMMA; 

AHMED, 2011). As interações de todos esses sistemas demonstram a complexidade 

que envolve a gênese da PE (Figura 1).  

 



 

 
 

 

Figura 1 – Possíveis sistemas envolvidos na gênese da pré-eclâmpsia 

4. MAGNÉSIO: FUNÇÃO, DISTRIBUIÇÃO COMPARTIMENTAL E HOMEOSTASE 

O Mg é um cátion predominantemente intracelular, necessário em importantes 

vias metabólicas do organismo. Atua principalmente nas reações que necessitam de 

fosfatos ricos em energia, através da formação do complexo Mg-ATP ²+, que permite 

a estabilidade da molécula de fosfato e, assim, auxilia na transferência desse 

grupamento ao substrato da reação (COLLI; SALES; ROCHA, 2013). O Mg é um 

bloqueador natural dos canais de cálcio (Ca), impedindo o influxo de Ca no meio 

celular e a liberação desse mineral do retículo sarcoplasmático, o que promove o 

relaxamento muscular. Em nível vascular, o Mg é um importante modulador da 

função endotelial, da vasodilatação e do tônus vasomuscular  (SONTIA; TOUYZ, 

2007). 
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O Mg está distribuído em diferentes compartimentos biológicos e em 

concentrações variadas, totalizando, em um ser humano saudável (70kg), cerca de 

24 a 28 g (ELIN, 1987). Apesar de certos compartimentos, como ossos e músculos, 

apresentarem os maiores percentuais de Mg no organismo humano, avaliar o Mg 

nesses compartimentos  envolvem alto custo e uso de técnicas invasivas. Assim, a 

avaliação do status de Mg limita-se aos compartimentos urinário, sérico/plasmático e 

eritrocitário, sendo que esses dois últimos contêm < 1% do Mg corporal (ELIN, 

2010). 

A excreção urinária de Mg é a forma primeira de regulação da homeostase do 

mineral, diante da função renal preservada. Quando a concentração sérica de Mg 

começa a baixar, os rins reabsorvem mais o mineral, diminuindo sua excreção, e a 

concentração sérica se mantém (ELIN, 1987; VORMANN, 2003).  

No entanto, quando se estabelece uma hipomagnesemia sérica, os 

mecanismos fisiológicos de reabsorção já não são suficientes para manter as 

concentrações normais (ELIN, 1987; VORMAN, 2003). Em contrapartida, o Mg 

intracelular está ligado a ribossomos, fosfolipídios e nucleotídeos. Por essa razão, a 

alteração desse compartimento é mais difícil de ser detectada (ELIN, 2010). 

A literatura científica vem sistematicamente destacando ingestão alimentar de 

Mg abaixo das recomendações em diferentes grupos populacionais, o que 

aumentaria o risco de deficiência do mineral no organismo (HURT e JONHSON, 

2006; PETRAKOS et al, 2006; PINHEIRO et al, 2009; SALES et al, 2011; ROCHA et 

al, 2012). A redução da concentração sérica de Mg tem sido descrita no diabetes 

(SALES et al, 2011) e em outras situações que comprometem a absorção do mineral 

ou o aumento de sua excreção. Em indivíduos normais, essa redução pode ocorrer 

com o aumento da idade, devido à baixa ingestão (VINCENT-CROSBY et al, 2013). 



 

 
 

5. STATUS DE MAGNÉSIO NA PRÉ-ECLÂMPSIA  

Ainda não há resultados conclusivos a respeito do status de Mg na PE. 

Alguns dos estudos feitos mostraram resultados de Mg sérico/plasmático que vão 

desde valores abaixo até valores acima dos observados em grupos controles 

(Quadro 1). Algumas possíveis explicações para os resultados contraditórios são as 

diferenças metodológicas entre os estudos; exemplos disso são os fatores de 

exclusão e a semana gestacional adotada, a ausência de informações sobre a dieta 

e, principalmente, a heterogenicidade genética da população e a gravidade da PE.  

As baixas concentrações de Mg sérico têm sido o resultado mais 

frequentemente descrito em gestantes com PE, o que mostra a importância  do 

mineral no aparecimento e no curso da doença (JAIN et al, 2010; GULABOGLU; 

BORECKI; HALICI, 2007; SUKOPAN; PHUPONG, 2005; KISTERS et al, 2000). Tem 

sido descrito que pequenas mudanças na concentração de Mg extracelular 

promovem alterações no tônus e na contração muscular, contribuindo para a 

aparecimento da hipertensão. Não se conhece o mecanismo específico de como o 

Mg promove essas alterações, mas seu efeito como antagonista dos canais de Ca 

está associado a sua deficiência em células musculares (SONTIA; TOUYZ, 2007).  

A concentração de Mg no meio intracelular tem sido pouco explorada nos 

estudos com PE. Kisters et al (2000), mostraram a diminuição de Mg eritrocitário e a 

associação inversa entre as concentração de Ca e Mg na membrana, sugerindo que 

haja distúrbio no mecanismo de transporte de membrana na PE. Estudos in vivo têm 

comprovado que alterações do Mg intracelular na hipertensão arterial podem estar 

relacionadas com alterações do seu transportador ativo celular, TRPM7, o que 

contribui para inflamação e vasoconstrição (PARAVINICI et al, 2008; SONTIA et al, 
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2008). Mas, não há estudos que tenham avaliado a alteração no TRPM em mulheres 

com PE. 

Diante da hipomagnesemia da gestação e em casos de eclâmpsia, a 

suplementação de Mg tem sido sugerida (JAIN et al, 2010). A efetividade da 

suplementação com sulfato de magnésio (MgSO4) tem sido comprovada em estudos 

de revisão sistemática, que identificaram a redução do risco de eclâmpsia e 

mortalidade materna (DULEY; GÜLMEZOGLU; HENDERSON-SMART, 2003; 

McDONALD et al, 2012). Embora, não se saiba como o MgSO4 atua para promover 

seus efeitos, seu uso tem sido associado com a vasodilatação e a diminuição da 

peroxidação lipídica e da fragilidade das membranas celulares (ABAD et al, 2010). 

Mas, a administração de MgSO4 necessita de monitoramento adequado para evitar 

os riscos de toxicidade para mãe e para o feto, como hipotensão, perda dos reflexos 

dos tendões, arritmia cardíaca, paralisia muscular e morte (VORMANN, 2003; 

McDONALD et al, 2012). Vale destacar que o limite tolerável para a ingestão de Mg, 

sem riscos à saúde, é de 350 mg/d, incluindo suplementos (IOM, 1997). 

Em contrapartida, alguns poucos estudos descreveram valores de Mg sérico 

maiores nas mulheres com PE do que nas gestantes saudáveis, sem alteração na 

sua excreção urinária (SEYDOUX et al, 1992; SANDERS et al, 1998) (Tabela 1). A 

heterogenicidade das populações estudadas é uma explicação plausível, 

demonstrando que existem grupos de gestantes com PE que não apresentam a 

deficiência do mineral. Pode-se especular se esse aumento de Mg poderia ser um 

mecanismo de proteção do organismo, pelo menos na fase inicial da PE, ou um 

efeito das alterações vasculares, como a vasoconstrição, a baixa expansão do 

volume plasmático e a hemoconcentração, que resultariam em alterações nas 

concentrações sanguíneas do mineral. No estudo de Sanders et al (1998), o 



 

 
 

aumento de Mg sérico foi observado na PE grave, que apresentou níveis pressórios 

maiores, portanto, mais vasoconstrição, sugerindo que essa concentração de Mg 

seja reflexo da gravidade da PE. 

Deve-se também considerar se esse aumento de Mg não seria transitório. No 

entanto, nenhum estudo que observou o aumento de Mg circulante na PE, em 

comparação ao grupo controle, monitorou se essas concentrações poderiam se 

reduzir no decorrer da gestação. Tal suposição é avaliada, uma vez que se descreve 

que as concentrações de minerais diminuem ao longo da gestação. Em particular, as 

concentrações de Mg na PE se reduzem, em média, 0,13 mmol/L, a partir da 33ª 

semana até o final da gravidez, independentemente da gravidade da doença, como 

mostrado por Jain et al (2010). O diagnóstico da PE acontece após o aparecimento 

dos sintomas clássicos, geralmente no 3º trimestre da gestação (HUTCHEON; 

LISONKOVA; JOSEPH, 2011), período no qual as necessidades de crescimento e 

desenvolvimento fetais aumentam. Somado a isso, em mulheres que desenvolveram 

PE grave, foi identificado o aumento das concentrações de Mg no cordão umbilical 

(BORECKI; GULABOGLU; GUL, 2009). 

A ingestão alimentar de Mg, mesmo que limitado pelos erros aleatórios e 

sistemáticos, é uma variável importante para a avaliação do status de Mg e que 

poderia ajudar no entendimento dessas diferenças. Todavia a dieta não é verificada 

na maioria dos estudos. Nós observamos ingestão alimentar de Mg de 311 mg/d em 

mulheres com PE (dado não publicado), menor do que a RDA para gestantes. No 

Brasil, deficiências de minerais têm sido observadas na população, principalmente 

de Mg, Ca, ferro e selênio (ROCHA et al, 2012; COZZOLINO 2007; PINHEIRO et al, 

2009). 
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Quadro 1 – Estudos que avaliaram o status de magnésio (Mg) na pré-eclâmpsia (PE) no período de 1992 a 2013 

Estudos Amostra País Fatores de exclusão 
 

Idade 
(anos) 

Semana 
gestacional 

 

Mg sérico/ 
plasmático 
(mmol/L) 

Mg 
eritrocitário 

(mmol/L) 

Método 

Ahsan et al, 
2013 

27 gestantes normotensas 
44 gestantes com PE 
33 gest. com eclâmpsia 

India História de 
hipertensão e 
convulsões,doenças 
associadas e uso de 
suplementos 
 

24,1 ± 4,9 
26,0 ± 5,4 
22,8 ± 4,8 

 

36,2 ± 2,6 
35,6 ± 3,8 
35,5 ± 3,4 

0,81 ± 0,06 
0,81 ± 0,49 
0,85 ± 0,05 

- EAA 

Farzin e Sajadi, 
2012 

60 gestantes normotensas 
60 gestantes com PE 

Irã Doenças crônicas e 
imunes, infecções, 
anormalidades 
fetais, álcool, e etc 
 

26,6 ± 3,7 
27,4 ± 3,9 

35,2 ± 1,2 
35,4 ± 1,1 

0,74 a 
0,62 b 

- EAA 
 
 

 

Jain et al, 
2010 

 

50 gestantes normotensas 
25 gestantes com PE leve 
25gestantescom PE grave 

Índia Doenças crônicas e 
renais, diabetes, 
hipertensão prévia 

23,92 ± 3,4 
23,04 ± 3,7 
22,96 ± 3,8 

33 ± 7,8 
34 ± 3,4 
35 ± 3,6 

0,79 ± 0,13 a 
0,67 ± 0,14 b 
0,62 ± 0,11 b 

- EAA 
 

 
 

Borecki et al, 
2009 ¥ 

16 gestantes normotensas 
24 gestantes com PE grave 

Turquia ND 27,5 ± 5,5 
30,9 ± 7,7 

33,8 ± 1,5 
34,3 ± 1,2 

0,77 a 
0,68 b 

- Colorimétrico 
(Kit 

Olympus) 
 

Golmohammad 
et al, 2008 

 

52 gestantes normotensas 
52 gestantes com PE 

Irã Hipertensão prévia ou 
outras doenças. uso 
de diuréticos, 
suplementos de 
magnésio e etc. 

22,7 ± 1,5 a 
25,7 ± 1,2 b 

 

36,7 ± 1,1 
35,2 ± 0,8 

0,79 
0,79 

- Kit comercial 
(Chim 

Azmoon – 
método 

Xulidl blue) 
 

Punthumapol e 
Kittichotpanich, 

2008 

36 gestantes normotensas 
35 gestantes com PE leve 
33 gestantes com PE grave 
 

Bangkok Hipertensão, doença 
renal ou cardíaca, 
hemofilia, diabetes, 
tirotoxicose 
 

25,60 ± 6,9 
29,09 ± 8,0 
25,60 ± 7,0 

38,3 ± 1,9 a 
36,3 ± 3,2 b 
36,2 ± 3,5 b 

0,85 
0,85 
0,93 

- Colorimétrico 
(Roche 
Cobas 

Integra 800) 

Gulaboglu et al, 
2007 

15 gestantes normotensas 
22 gestantes com PE grave 

Turquia ND 27,93 ± 5,7 
32,90 ± 8,2 

33,94 ±1,65 
34,32 ±1,25 

0,78 a 
0,68  b 

- Colorimétrico 
(KitOlympus) 
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Continuação  

Estudos Amostra País Fatores de exclusão 
 

Idade 
(anos) 

Semana 
gestacional 

 

Mg sérico/ 
plasmático 
(mmol/L) 

Mg 
eritrocitário 

(mmol/L) 

Método 

Sukonpan e 
Phupong, 

2005 

40 gestantes normotensas 
40 gestantes com PE 

Tailândia Hipertensão prévia, 
doença crônica, renal, 
diabetes, gestação 
múltipla 

27,0 ± 4,8 
28,4 ± 4,7 

38,2 ± 2 a 
37,1 ± 3 b 

0,85 ± 0,09 a 
0,77 ± 0,08 b 

- Colorimétrico 
 

Kumur et al, 
2003 

30 gestantes normotensas 
30 gestantes com PE 

Turquia Diabetes, epilepsia, 
doença renal e fator-
RH 

28 ± 4,9 
26,7 ± 5,3 

- valor sem 
diferença 
estatística 

- EAA 

Kisters et al, 
2000 

25 mulheres saudáveis 
18 gestantes normotensas 
16 gestantes com PE 
 

Alemanha Diabetes, hipertensão 
prévia, doença 
cardíaca,renal e 
hepática 

27,8 ± 5,0 
26,9 ± 6,6 
28,8 ± 6,7 

 

- 
33,8 ± 2,4 
35,2 ± 2,1 

0,93 ± 0,06 a 

0,61 ± 0,10 b 

0,63 ± 0,14 b 

1,79 ± 0,21 a 
1,38 ±0,22 b 
1,05 ± 0,18 b 

EAA 

Dawson et al, 
2000 

21 gestantes normotensas 
15 gestantes com PE leve 
4 gestantes com PE grave 

EUA Doença cardíaca ou 
renal 
 

25 ± 6 
23 ± 5 
22 ± 4 

29 - 42 
36 - 43 
36 - 43 

- 1,81 ± 0,1 a 
1,68 ± 0,2 b 
1,60 ± 0,4 a,b 

EAA 

Sanders et al, 
1998 

24 mulheres saudáveis 
6 gest. 11ª-15ª sem.gest. 
10 gest. 25ª-30ª sem.gest. 
18 gest.31ª-36ª sem.gest. 
15 com PE grave 

Holanda Diabetes, doença 
renal, hipertensão 
prévia, sem uso de 
sulfato de Mg 

31 
31,2 ± 6,2 
29,8 ± 7,0 
31,1 ± 4,7 
28,7 ± 5,2 

- 
13 ± 1,8 

26,2 ± 3,0 
33,9 ± 2,5 
32,0 ± 3,3 

0,90  ± 0,07 b 
0,72 ± 0,06 a 

0,65 ± 0,07 a 

0,71 ± 0,06 a 

0,85 ± 0,11 b 

0,15 ± 0,01 
fmol/cel 

- 
- 

0,16  ± 0,02 
fmol/cel 

EAA 

Seydoux et al, 
1992  

21 gestantes normotensas 
11hipertensão gestacional 
11 gestantes com PE 

Suíça Hipertensão 
essencial, diuréticos, 
uso de suplemento de 
Mg, doença renal 

28,5 ± 4,6 
27,5 ± 6,6 
28,5 ± 4,6 

36,2 ± 0 
37,2 ±2,2 
35,2 ± 2,3 

0,70 a 

0,68 a 

0,78 b 

Mg linfócito 
(mmol/mg) 

prot) 
59,89 
59,97 
57,33 

EAA 

Legenda: Mg = magnésio; ND = não descrito; sem. gest. = semana gestacional; EAA = espectrofotometria de absorção atômica de chama. 
                Letras diferentes significam que houve diferença estatística p< 0,05. 
                ¥ determinação da concentração de Mg no sangue total. 
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6. MAGNÉSIO E SUA RELAÇÃO COM O ESTRESSE OXIDATIVO E AS CITOCINAS 

INFLAMATÓRIAS NA PRÉ-ECLÂMPSIA 

O Mg tem sido implicado no aparecimento de muitas doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes e aterosclerose, sugerindo que a deficiência desse mineral 

colabore com prejuízos ao status oxidativo e inflamatório (MAZUR  et al, 2007). 

A relação do Mg com os sintomas clínicos inflamatórios foi primeiramente 

descrita por Kruse et al (1932). Outros estudos, realizados em animais submetidos à 

restrição alimentar de Mg, verificam a redução na concentração de Mg extracelular, 

a ativação de células do sistema imune, a ativação de células fagocitárias – 

neutrófilos e macrófagos – o aumento de citocina IL-6, de ânio superóxido, de 

peroxidação lipídica e da pressão arterial, em comparação ao controle (MALPUECH-

BRUGÈRE et al, 2000; BLACHE et al, 2006).  

Apesar de a PE ser uma complicação particular da gestação humana, em 

ratas prenhas, alimentadas com dieta moderada em Mg (200ppm/kg dieta), por 12 

semanas, foi observada redução de Mg plasmático, aumento na concentração de 

NO e na pressão arterial sistólica, sugerindo que o estresse imposto pela gravidez  e 

pela dieta altere a concentração de Mg nos compartimentos (SCHOOLEY e FRANZ, 

2002). Em outro estudo, utilizando ratas prenhas submetidas a modelo de indução 

dos sintomas da PE, foram observados diminuição da concentração de Mg no 

músculo do vaso e aumento da concentração de Ca, o que poderia alterar a 

modulação do tônus muscular do vaso (EBOSE; CAMPBELL; OKORODUDU, 2007). 

Em humanos, a relação do Mg com a inflamação também tem sido 

observada. Em mulheres, na faixa etária de 43 a 69 anos, foi verificada correlação 

inversa entre a ingestão de Mg e os níveis de proteína C reativa (SONG et al, 2007). 

Outro trabalho, com 1.653 pessoas, entre 45 e 65 anos de idade, mostrou que, 
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nessa relação, entre o consumo de Mg e a proteína C reativa, o Mg é mediador da 

inflamação de baixa intensidade (BO et al, 2006).  

Embora não se conheça uma via específica de interação do Mg, estudos 

descrevem que baixas concentrações de Mg extracelular podem promover o 

aumento de Ca no meio intracelular, o que modula a constrição vasomotora. A 

abertura dos canais de Ca também resulta em ativação das células fagocitárias. A 

ativação dessas células, como os neutrófilos, estimula o complexo enzimático 

NADPH oxidase a aumentar a formação de ânions superóxidos e a produção de 

citocinas inflamatórias e de NO, que, ao combinar-se com o ânio superóxido, formam 

o peróxido de nitrito, um radical danoso que diretamente oxida a glutationa 

intracelular, diminuindo a capacidade antioxidante celular (BUSSIERÈ  et al, 2002; 

LIBAKO et al, 2010; WEGLICKI, 2012).  

Além disso, a deficiência de Mg promove a liberação do neuropeptídeo – 

substância P, capaz de provocar inflamação neurogênica, como sistematicamente 

observado por Weglicki (2012). Na célula endotelial, diante da deficiência de Mg, 

ocorre o aumento de radicais livres e a ativação da NF-ĸB, que regula a produção de 

citocinas inflamatórias e de moléculas de adesão (MAIER, 2012). 

Por outro lado, o aumento da ingestão de Mg tem sido associado 

inversamente com a concentração de proteína C reativa, IL-6, TNF-α e marcadores 

da disfunção endotelial (VCAM e E-selectina) (CHACKO et al, 2010). Estudo recente 

demonstrou, in vitro e in vivo, que a suplementação de MgSO4 (6mg/dL) reduz os 

monócitos e a produção de citocinas IL-6 e TNF-α, sem afetar a atividade fagocitária 

da célula. Tal efeito foi mediado pelo aumento e pela estabilidade dos níveis da 

proteína inibidora IĸB-α, que diminui a fosforilação do NF-ĸB e, por conseguinte, 
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diminui a produção de citocinas, o que sugere o efeito protetor que o Mg pode 

exercer sobre o organismo (SUGIMOTO et al, 2012).   

Assim, o Mg parece exercer importante influência sobre mecanismos que 

envolvem o estresse oxidativo e a inflamação. Além disso, a deficiência desse 

mineral tem sido encontrada em alguns estudos com gestantes que desenvolveram 

PE. É razoável sugerir que, nessa complicação hipertensiva, quando a deficiência 

desse mineral é identificada, os processos inflamatórios e oxidativos podem 

predispor a PE mais grave. Todavia, não existem estudos que avaliaram o status de 

Mg na PE e sua associação com esses eventos. 

7. CONCLUSÃO 

O status de Mg parece ser um importante modulador da função vascular. 

Embora a hipomagnesemia seja o achado mais frequente na PE, não é consenso 

entre os estudos, o que mostra que há grupos de mulheres com a doença, nas quais 

não se observa a deficiência do mineral ou, pelo menos, não naquela semana 

gestacional em que foi feita a observação. Nesses casos, a adequação de Mg sérico 

parece que não protegeu as mulheres do quadro hipertensivo. A ausência de dados 

de ingestão alimentar é um viés importante para avaliação do status, já que estudos, 

em animais e humanos, têm mostrado a associação entre ingestão de Mg e os 

processos inflamatórios e oxidativos.  

O estresse oxidativo e as citocinas pró-inflamatórias estão presentes no 

desenvolvimento da PE, contribuindo para a disfunção endotelial e o aparecimento 

dos sintomas clínicos. A deficiência de Mg pode causar alteração nas concentrações 

de Ca intracelular, o que promove aumento do tônus muscular do vaso e ativação 

endotelial, geração de radicais livres, produção de citocinas inflamatórias e de 

moléculas de adesão. Todavia, estudos, que se propõem a avaliar o Mg na PE, 
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limitam-se a avaliar o status do mineral, sem associações entre esse eventos que 

contribuem para fisiopatologia da PE. Portanto, o papel no Mg na PE ainda não está 

completamente entendido, tampouco está claro se a deficiência de Mg pode ser a 

causa ou a consequência dessa síndrome hipertensiva.  
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 “Alteração do status de Mg e sua associação com o estresse oxidativo e 

as citocinas inflamatórias na pré-eclâmpsia” 
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1. INTRODUÇÃO 

A PE é uma síndrome hipertensiva, considerada uma das principais causas 

de mortalidade materna e fetal. Por razões desconhecidas, na PE, a placentação 

ocorre de modo inadequado, resultando em estresse oxidativo, na inflamação 

materna exacerbada e no aparecimento dos sintomas clássicos da doença, que são 

o aumento da pressão arterial e a proteinúria (6). 

Esses mecanismos fisiopatológicos da PE têm sido amplamente estudados. 

Alguns estudos têm mostrado que a diminuição de Mg pode resultar em inflamação 

e na produção de radicais livres (7, 8). É possível especular que as alterações no 

status de Mg podem influenciar os processos oxidativos, a inflamação e a função 

endotelial, que são críticos para o desenvolvimento da PE. 

O Mg é um mineral importante para a estrutura de enzimas da via glicolítica e 

para reações do organismo, que necessita desse mineral como cofator enzimático, 

além de participar na modulação do tônus vascular e da contração muscular (1). 

Embora o Mg desempenhe papel crítico para o funcionamento do organismo, 

nossos estudos têm mostrado a inadequada ingestão alimentar de Mg em 

diabéticos (3) e em gestantes (2), o que pode resultar em deficiência de Mg, 

frequentemente associada à PE (4, 5). 

Apesar dessas evidências, até o presente, não há estudos que associem o 

status de Mg com estresse oxidativo e a inflamação na PE. Assim, a hipótese deste 

estudo é que as gestantes com PE apresentam deficiência de Mg, que contribui para 

o agravamento do estresse oxidativo e da inflamação. O objetivo foi avaliar a 

ingestão alimentar de Mg e sua concentração no plasma, no eritrócito e na urina, 
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bem como verificar se há associação entre o status de Mg, os marcadores de 

estresse oxidativo e as citocinas inflamatórias na PE. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi aprovado pelos comitês de ética em pesquisa (protocolo CAAE # 

1105.0.015.018-09) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (São Paulo, SP, Brasil) e da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, sendo autorizado pela diretoria do 

Hospital Ipiranga (São Paulo, SP, Brasil). O termo de consentimento foi assinado por 

todas as participantes. 

a. População estudada 

Esse estudo caso-controle foi realizado no Hospital das Clínicas e no Hospital 

Ipiranga, em São Paulo, entre abril de 2011 e setembro de 2012. O número amostral 

foi definido em 17 gestantes por grupo, com a finalidade de detectar diferenças 

estatísticas entre os grupos, na ordem de um desvio padrão para a concentração de 

Mg plasmático e parâmetros de estresse oxidativo e inflamação, considerando nível 

de significância de 5 % e poder de 80 %. 

As gestantes foram distribuídas em dois grupos: controle (CT) (n = 18) e pré-

eclâmpsia (PE) (n = 18). O grupo PE foi constituído por mulheres com pressão 

arterial ≥ 140/90 mmHg e proteinúria > 0,3 g/24 h (9), diagnosticadas a partir da 20ª 

semana de gestação pelo serviço médico dos hospitais. Nos dois grupos, foram 

excluídos os casos com: a) hipertensão arterial crônica; b) hipertensão gestacional; 

c) gestação múltipla; d) diabetes; e) doença cardíaca; f) hábito de fumar e g) uso de 

suplementos contendo magnésio. 
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b. Casuística 

Inicialmente, as gestantes foram selecionadas a partir das informações 

contidas no prontuário médico. No primeiro encontro, elas foram convidadas a 

participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Em 

sequência, as gestantes eram questionadas quanto às seguintes informações: idade 

(anos), ocupação, renda familiar, número de gestações e história familiar de PE. As 

mulheres também recebiam instruções sobre a coleta de sangue e de urina de 24 h. 

No segundo encontro, foi realizada a avaliação antropométrica e a aferição da 

pressão arterial.  Após 8 h de jejum, a coleta de 20 mL de sangue venoso foi 

realizada em tubos vacutainer sem anticoagulante, para obtenção do soro, e tubos 

com anticoagulante (10µL de citrato de sódio/mL de sangue ou EDTA 7,2 mg), para 

obtenção de plasma e eritrócito. A urina, coletada nas 24 h anteriores à colheita de 

sangue, foi aliquotada e armazenada. Um questionário quantitativo de frequência 

alimentar, validado para gestantes, foi aplicado por nutricionista envolvida na 

pesquisa.  

c. Antropometria e medida da pressão arterial 

O peso corporal foi aferido com as gestantes descalças e usando pouca 

roupa, em balança (Toledo®, São Paulo, Brasil) com precisão de 50 g. A estatura foi 

medida com estadiômetro (Toledo®, São Paulo, Brasil) com precisão de 0,5 cm. O 

índice de massa corpórea (IMC) (peso/altura2) gestacional foi calculado para a 

classificação do estado nutricional de acordo com semana de gestação, conforme 

sugerido por Atalah et al (9). A pressão arterial foi aferida, por enfermeira, no braço 

esquerdo e com a gestante sentada, utilizando esfigmomanômetro de mercúrio. 
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d. Análises bioquímicas 

Todo material utilizado para a análise de Mg foi previamente desmineralizado 

com HNO3 a 30 % por 12 h. O status de Mg foi avaliado em amostras de urina, 

plasma e eritrócitos, por espectrometria de absorção atômica de chama (AAnalyst 

100, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, EUA). Nas amostras e na curva padrão, foi 

acrescentado óxido de lantânio a 5 %, para concentração final de lantânio de 0,1% 

(10). Amostras de referência certificada (Trace Element Serum L1 e Urine Blank– 

Seronorm, Billingstad, Norway) e padrões secundários (pool de urina, plasma e 

eritrocitário) foram utilizados para acompanhar o desempenho das análises, que 

apresentaram exatidões de 101 % e precisões de 84 a 99 %.  

A função renal foi determinada pelo cálculo do clearance de creatinina (Ccr), 

após a análise de creatinina sérica e urinária. A concentração de creatinina no soro 

e na urina de 24 h foi realizada pela reação da Jaffe, utilizando reagentes da Labtest 

Diagnostica® (Lagoa Santa, MG, Brasil). O cálculo do Ccr foi realizado pela fórmula 

abaixo e os valores expressos em mL/s/1,73 m².  

 

A concentração do malondialdeído (MDA) foi determinada em amostras de 

plasma, por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) (Shimadzu, Kyoto, 

Japão). No método realizado, o MDA é liberado do peróxido de lipídio, em meio 

ácido, reagindo com ácido tiobarbitúrico (TBA), formando o complexo cromogênio 

(TBA-MDA) e medido a 532 nm (12).  

A concentração de 8-isoprostano urinário foi determinada por ensaios 

enzimáticos utilizando o kit 8-isoprostane EIA (Cat. no. 516351, Cayman Chemical 
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Co, EUA). As amostras de urina foram diluídas em água desmineralizada, na 

proporção de 1:20 e lidas em leitor de microplacas (Spectra MAX 190 da Molecular 

Devices Corporation, Sunnyvale, CA, EUA) a 412 nm.  

A concentração de óxido nítrico (NO), em amostras de soro, foi determinada 

por quimiluminescência em fase gasosa, com o ozônio, utilizando o equipamento NO 

Analyzer (TM280 Sievers´Inc, EUA). 

As atividades das enzimas glutationa peroxidase (GSH-Px) e catalase (CAT) 

foram determinadas em eritrócitos lisados com água desmineralizada, na proporção 

1:200 e 1:2000, respectivamente. Para GSH-Px, 30 µL do hemolisado foram 

incubados em meio de reação contendo tampão fosfato de potássio 0,1 M pH 7,0, 

glutationa redutase 0,08 M, glutationa oxidase 9,6 U/mL, NADPH 1,2 mM. Após 

adição de terc-butil hidroperóxido 0,46 %, a atividade de GSH-Px foi monitorada por 

6 min, a 340 nm e 37 °C. Para o ensaio da CAT, foi preparado meio reacional com 

tampão TRIS HCL 1M pH 8,0 e peróxido de hidrogênio 30 mM. Imediatamente após 

acréscimo de 20 µL do hemolisado em microplaca, a atividade da enzima foi lida por 

6 min, a 230 nm e 37°C, em leitora de microplaca (13; 14). A atividade enzimática foi 

expressa em U/g Hb. A concentração de hemoglobina (Hb) foi medida em papa de 

eritrócitos, pelo método de cianeto de hemoglobina com kit da Labtest Diagnóstica ® 

(Lagoa Santa, MG, Brasil). 

A proteína C reativa, a interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-α), foram quantificados no soro por ensaios enzimáticos, utilizando-se os kits: 

Human C-Reactive protein Immunoassay (Cat. no. DCRP00), Human IL-6 

Immunoassay (Cat. no. S6050) e Human TNF-α Immunoassay (Cat. no. STA00C) da 

marca R&D Systems Inc. (Millipore Corporation, Billerica, MN, EUA). As placas 
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foram lidas em leitora de microplaca (Spectra MAX 190 da Molecular Devices 

Corporation, Sunnyvale, CA, EUA). 

e. Ingestão alimentar de Mg 

Para avaliação do consumo alimentar, foi aplicado, por nutricionista treinada, 

o questionário quantitativo de frequência alimentar (QQFA) validado para gestantes 

(15). Os dados obtidos foram analisados pelo sistema on line NutriQuanti 

(www.zeroonze.com.br/consumo). As Referências de Ingestão Dietética (DRI) foram 

usadas para estimar a adequação da ingestão alimentar de Mg e macronutrientes 

(16, 17). A probabilidade de inadequação alimentar do mineral foi determinada com 

base na diferença (D) entre a ingestão individual observada e a Estimativa de 

Necessidade Média (EAR) para a idade e o estado fisiológico. Em seguida, calcula-

se o desvio padrão de D (SDD) e, posteriormente, a relação dos dois (D/SDD), para 

situar, sob a curva de Gauss, o quanto a ingestão do indivíduo se distancia da média 

de uma população de referência (18). 

f. Análise estatística 

A análise estatística foi feita com o software SPSS (Chicago, IL, USA) versão 

14.0. Os dados dietéticos foram ajustados por energia, pelo método do resíduo (19), 

para reduzir os erros inerentes às medições da dieta. A normalidade dos dados foi 

verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os testes de Qui-quadrado, exato de Fisher, t-

Student, para amostras independentes, e Mann-Whitney foram feitos para verificar 

as diferenças entre as variáveis de interesse para os grupos CT e PE. 

A associação entre as variáveis foi avaliada pelo coeficiente de correlação de 

Spearman. Além disso, as varáveis, que apresentaram-se estatisticamente 

diferentes nos dois grupos, foram analisadas com o uso da curva Receiver-
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Operating Characteristics (ROC). As variáveis preditoras foram definidas pela maior 

área sob a curva e seus pontos de cortes foram estabelecidos considerando a 

melhor combinação de sensibilidade e especificidade que discriminasse o grupo PE 

do grupo CT. Nas análises estatísticas foi considerado α de 5%.  
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3. RESULTADOS 

Na Tabela 1, são apresentados os dados que descrevem as gestantes do 

grupo CT e do grupo PE, quanto aos aspectos socioeconômicos, obstétricos e 

antropométricos.  

Tabela 1 – Dados descritivos do grupo controle (CT) e grupo pré-eclâmpsia (PE).  

Variáveis Grupo CT  
(n=18) 

Grupo PE  
(n=18) p 

Dados socioeconômicos 
   

Idade (anos) 27 (24 - 32) 22 (18 - 30) 0,091a 

Escolaridade (anos) 12 (11 - 12,2) 12 (9 - 12) 0,323a 

Renda per capita (R$)e 778 (450 – 1.011) 622 (373 – 933) 0,463a 

Ocupação     

Dona de casa ou desempregada 2 (11%) 4 (22%) 

Atividade empregatícia   16 (89%) 14 (78%) 
0,658c 

Dados clínicos 
   

Semanas gestacionais 31,5 (28,8 - 33,3) 31,5 (26,8 - 35,0) 0,939b 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 103 (100 - 110) 160 (150 - 161) <0,001b 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 70 (60 - 71) 100 (90 - 110) <0,001b 

Proteinúria (g/24h) 0,1 (0,08 – 0,2) 0,7 (0,4 – 2,0) <0,001a 

História familiar de PE      

não  13 (72 %) 8 (44 %) 

não sabe 3 (17 %) 4 (78 %) 

sim 2 (11%) 6 (33%) 

0,227 c 
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Paridade     

Nulípara 7 (39%) 12 (67%) 

Primípara ou multípara  11 (61%) 6 (33%) 
0,095 d 

Dados antropométricos    

Peso gestacional (kg) 68 (64 - 80) 78 (67 - 88) 0,104 a 

Altura (m) 1,61 (1,59 - 1,67) 1,63 (1,56 - 1,68) 0,435 b 

Índice de massa corpórea (kg/m²) 27,2 (24,1 - 32,0) 29,6 (25,8 – 34,0) 0,236 b 

Baixo peso  4 (22,2%) 3 (17%)  

Eutrofia 6 (33,3%) 3 (17%) 0,551d 

Sobrepeso  4 (22,2%) 7 (38%)  

Obesidade  4 (22,2%)  5 (28%)  

Mediana (Percentil 25-75); Frequência absoluta (%); a teste de Mann-Whitney; b teste 
t-Student; c teste exato de Fisher; d teste Qui-quadrado; e calculado com base no salário 
mínino vigente (no ano 2012) do Brasil.  

 

A ingestão de carboidratos e lipídios foi maior nas mulheres com PE, mas a 

média de ingestão de Mg não diferiu entre os grupos (Tabela 2). Todas as mulheres 

apresentaram consumo de Mg entre os percentis 15 e 85, região classificada como 

incerta quanto à probabilidade de adequação ou de inadequação da ingestão 

alimentar (Figura 2).  
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Tabela 2 – Consumo de energia e nutrientes das gestantes do grupo controle (CT) e 

grupo pré-eclâmpsia (PE). Mediana (Percentil 25-75) 

Nutrientes a 
Grupo CT 

(n=16) 

Grupo PE 

(n=15) 
p b 

Caloria (kcal/d) 2.370 (1.911 – 2.693) 2.784 (2.109 – 3.154) 0,323 

Carboidratos (g/d) 301 (276 - 317) 346 (306 - 364) 0,001 

Proteína (g/kg/d) 1,4 (1,1 -1,9) 1,4 (1,2 -1,6) 0,480 

Lipídio (g/d) 91 (87,7 -94,1) 99 (88,7 - 106,5) 0,037 

Magnésio (mg/d) 291 (250 - 333) 311 (280 - 341) 0,346 
a recomendações segundo as DRI, valores de Estimated Average Requirement (EAR) para 

gestantes:  Carboidratos = 135 g/d; Proteínas = 0,88 g/kg/d; Lipídios = 20-35% do valor 
calórico total  (DRI, 2005);  Magnésio = 335 mg/d de 14 a 18 anos, 290 mg/d de 19 a 30 
anos e 300 mg/d de 31 a 50 anos (DRI, 1997) 

b valor de p calculado pelo teste t-Student 

 

 

 

Figura 2 – Probabilidade de inadequação da ingestão de magnésio das gestantes 

do grupo controle e do grupo pré-eclâmpsia, de acordo com as Dietary Reference 

Intakes (IOM, 2005). Legenda - Os valores de ingestão de Mg foram ajustados pelo 

método do resíduo, segundo Willet et al (1997). P: percentil; EAR: Estimated 

Average Requirement; RDA: Recommended Dietary Allowance; D: diferença entre 

ingestão de Mg e a EAR; SDD: desvio padrão de D.  
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As gestantes com PE não apresentaram diferenças na função renal, 

verificada pelo Ccr (Tabela 3) e na excreção urinária de Mg em relação às CT (CT = 

3,03 ± 1,25 mmol/d; PE = 2,64 ± 1,14 mmol/d). Porém, as concentrações de Mg 

plasmático (CT = 0,70 ±  0,05 mmol/L; PE = 0,82 ± 0,12 mmol/L) e Mg eritrocitário 

(CT = 2,03 ± 0,25 mmol/L; PE = 2,29 ± 0,36 mmol/L) foram maiores no grupo PE 

(Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Status de magnésio dos grupos controle (CT) e pré-eclâmpsia (PE). 

Média ± desvio padrão; valor de p calculado pelo teste t-Student. 
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As concentrações de NO e 8-isoprostano urinário foram diferentes entre CT e 

PE, todavia a concentração de MDA foi semelhante para ambos os grupos (Tabela 

3). A atividade enzimática da CAT na PE foi maior e não houve diferença na 

atividade da GSH-Px (Figura 4). 

Tabela 3 – Clearance de creatinina (Ccr), concentração de óxido nítrico (NO) e 

parâmetros do status oxidativos dos grupos controle (CT) e pré-eclâmpsia (PE). 

Mediana (Percentil 25-75) 

Variáveisa Grupo CT 
(n=18) 

Grupo PE 
(n=18) p b 

Função renal    
Ccr (mL/s/1,73m²) 1,93 (1,34 - 2,27) 1,40 (1,06 - 1,98) 0,109 

Óxido nítrico (µM) 5,74 (4,40 - 8,51) 9,60 (6,97 - 14,9) 0,008C 
Status oxidativo    

MDA (µmol/L) 0,52 (0,40 - 0,61) 0,61 (0,44 - 0,68) 0,189 
8-isoprostano urinário  
(pg/mg creatinina) 

1.391,37 (879,89-
1.933,04) 

916,99 (683,67- 
1.125, 40) 

0,007 

a grupo CT (n=16) e grupo PE (n=15) paras as variáveis: 8-isoprostano urinário e clearance 
de creatinina  
b valor de p calculado pelo teste t-Student  
C valor de p calculado pelo teste Mann-Whitney  

 

 

Figura 4 – Atividade antioxidante das enzimas catalase e glutationa peroxidase do 

grupo controle (CT) e do grupo pré-eclâmpsia (PE). Mediana (Percentil 25-75); valor 

de p calculado pelo teste de Mann-Whitney.  
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No perfil inflamatório, foram observados o aumento das concentrações de 

citocinas pró-inflamatórias, IL-6 e TNF-α, na PE (Figura 5).  

 
 

Figura 5 – Concentração da proteína C reativa, interleucina-6 (IL6) e fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α) no grupo controle (CT) e no grupo pré-eclâmpsia (PE). 

As barras horizontais representam a mediana e as barras verticais os percentis 25-

75; valor de p calculado pelo teste de Mann-Whitney. 

No grupo PE, também foram verificadas relações positivas da concentração 

do Mg plasmático com a proteinúria, com a concentração de NO, de TNF-α e IL-6; e 

entre a concentração de IL-6 e a atividade da GSH-Px. Além de associações 

negativas entre a atividade da GSH-Px e os níveis de pressão arterial diastólica e a 

atividade da CAT e o 8-isoprostano urinário (Tabela 4). 



 

 

66 

No grupo controle, foram observadas associações positivas entre a 

concentração de Mg eritrocitário e IL-6, da concentração de NO com TNF-α e da 

atividade de CAT com 8-isoprostano urinário, bem como associação negativa da 

atividade da CAT com níveis de pressão arterial diastólica. 

Tabela 4 – Coeficiente de correlação (r) e nível de significância (p) entre as variáveis 

para grupos pré-eclâmpsia (PE) e controle (CT). 

Grupo PE 
Variáveis Mg plasmático 

r (p) 
Atividade da GSH-Px 

r (p) 
8-isoprostano 

r (p) 
Proteinúria 0,488 (0,04) - - 
Óxido nítrico 0,584 (0,01) - - 
TNF-α 0,517 (0,03) - - 
Interlucina-6 0,558 (0,02) 0,552 (0,02) - 
Atividade da CAT - - - 0,518 (0,02) 
Pressão arterial diastólica - -0,598 (0,01)  

 Grupo CT  
 Mg eritrocitário  

r (p) 
Atividade da CAT 

r (p) 
Óxido nítrico 

r (p) 
TNF-α - - 0,596 (0,01) 
Interleucina 6 0,527 (0,02) - - 
8-isoprostano - 0,518 (0,04) - 
Pressão arterial sistólica - -0,536 (0,02) - 

 

As avaliações das curvas ROC mostraram que o TNF-α e o Mg plasmático 

apresentaram as maiores áreas sob a curva. O ponto de corte para discriminar o 

grupo PE do CT foi ≥ 0,735 mmol/L, para o Mg plasmático (77,8 % sensibilidade e 

72,2 % de especificidade), com valor preditivo positivo de 73,7 % e valor preditivo 

negativo 76,4 %, e, para o TNF-α, o ponto de corte foi ≥ 1,715 pg/mL (77,8 % de 

sensibilidade e 93,7 % de especificidade), com valor preditivo positivo de 93,3 % e 

valor preditivo negativo de 78,9 % (Figura 6).  
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Figura 6 – Curvas ROC (Receiver–Operating Characteristics) para Mg plasmático e 

Fator de necrose tumoral-α (TNF-α) para discriminar o grupo pré-eclâmpsia do grupo 

controle. As áreas sob a curva para Mg plasmático e TNF-α foram, respectivamente, 

de 0,804 [IC 95%: 0,657 - 0,951; p=0,002] e de 0,931 [IC 95%: 0,843 – 1,018; p < 

0,001]. 
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4. DISCUSSÃO 

 Os resultados deste estudo mostraram o aumento das concentrações de Mg, 

plasmático e eritrocitário, e das citocinas, IL-6 e TNF-α, sem evidente estresse 

oxidativo nas gestantes com PE. Embora a hipomagnesemia não tenha sido 

observada, a hipótese de que o status de Mg esteja associado ao estresse oxidativo 

e à inflamação na PE foi parcialmente confirmada pelas relações entre o status de 

Mg e as citocinas inflamatórias. 

O Mg é importante para muitos processos fisiológicos do organismo humano, 

e sua homeostase depende da ingestão alimentar e, principalmente, da regulação 

renal. A ingestão alimentar de Mg das mulheres de ambos os grupos ficou na 

chamada região de incerteza, ou seja, entre 15% e 85% de probabilidade de 

adequação. Por outro lado, a excreção urinária de Mg foi baixa também em ambos, 

o que mostra a inadequação de ingestão desse mineral (1). Já a concentração de 

Mg circulante foi maior no grupo PE do que no CT, o que sugere que, além da 

regulação homeostática, estão presentes ainda alterações associadas à PE. 

O aumento da concentração de Mg plasmático foi verificado também em 

outros estudos, principalmente na PE grave (21, 22). A PE é caractecterizada por 

uma disfunção endotelial, que resulta em vasoconstrição e resistência vascular 

periférica, com consequente perda de plasma para meio extravascular e 

hemoconcentração (20). É possível que o aumento de Mg plasmático e eritrocitário 

seja um efeito secundário à vasoconstrição e à hemoconcentração inerentes à PE; 

portanto, um epifenômeno. Todavia, entre os estudos ainda não há consenso a 

respeito do status de Mg nessa síndrome (4, 5, 21, 22) e esses resultados 

contraditórios decorrem das diferenças metodológicas, como, por exemplo, os 

fatores de exclusão adotados e a semana gestacional das mulheres avaliadas.  
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O aumento da concentração de NO sérico também foi observado no grupo 

PE. Estudo de Nishizawa e colaboradores (23), realizado em 33 gestantes 

saudáveis e 33 com PE, na 30ª semana gestacional, não verificou diferença na 

expressão da enzima eNOS e no polimorfismo da Glu298Asp, que pudesse explicar 

as altas concentrações séricas de NO. O aumento desse vasodilator parece não 

compensar a vasoconstrição nessas mulheres, o que aponta para a resistência à 

ação ou a inativação do NO. A incompleta invasão dos trofoblastos na PE causa 

episódios de hipóxia e reoxigenação, que promovem a explosão na geração de 

espécies reativas, principalmente de ânions superóxidos, capazes de combinar-se 

rapidamente com NO. O resultado é a formação do peróxido de nitrito, que, além de 

inativar o NO, causa danos oxidativos às proteínas e à peroxidação lipídica (6, 24).  

A peroxidação lipídica inicia-se na placenta e, posteriormente, atinge a 

circulação materna. Todavia, a peroxidação lipídica não foi observada no grupo PE, 

pela concentração de MDA e de 8-isoprostano urinário. A menor excreção de 8-

isoprostano urinário tem sido associada à diminuição do clearance renal na PE (25), 

mas a avaliação do Ccr não mostrou diferença entre os grupos. Tais resultados 

sugerem que o dano oxidativo ainda não pôde ser detectado, pelo menos, em nível 

sistêmico. 

 Em contrapartida, a maior atividade antioxidante da CAT e a atividade da 

GSH-Px se associaram inversamente com a concentração de 8-isoprostano urinário 

e com os níveis de pressão arterial diastólica, respectivamente. Esses achados 

corroboram a hipótese de que, na PE, inicialmente, há o aumento na produção de 

radicais livres e, em resposta, os mecanismos antioxidantes do organismo são 

ativados, como descrito por Llurba et al (26), em gestantes com PE na mesma 

semana gestacional das do presente estudo.  

Embora não tenha sido verificada associação entre o Mg e os parâmetros 

oxidativos, descreve-se, in vitro, que concentrações fisiológicas de 0,7 a 1,0 mmol 
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de Mg extracelular podem limitar a peroxidação lipídica provocada pelo aumento da 

concentração de ferro no meio (27). As alterações no status de ferro são 

relacionadas à PE e, neste estudo, também foram verificadas altas concentrações 

de ferro sérico e ferritina no grupo PE (Apêndice C), um indício de que haja 

sobrecarga de ferro nessas mulheres, o que pode contribuir com o quadro oxidativo.  

Apesar do estresse oxidativo e da inflamação parecerem processos inter-

relacionados na fisiopatologia da PE, no presente estudo, a inflamação foi mais 

evidente do que o estresse oxidativo. Estudos anteriores verificaram o estresse 

oxidativo nas 36ª e 37ª semanas gestacionais (28; 29), o que possivelmente indica 

que a inflamação antecede os danos oxidativos sistêmicos, que ocorrem mais 

tardiamente nessas mulheres. 

As concentrações de TNF-α e de Mg plasmático apresentaram as maiores 

áreas sob a curva, pela análise ROC. É importante destacar que o plasma é 

considerado o pool central de Mg e o fato de ser o meio mais intercambiável do 

organismo (30) pode ter contribuido para que as manifestações da PE tenham sido 

mais observadas nesse compartimento.  

Além disso, as correlações mostraram que o aumento nas concentrações de 

IL-6 e TNF-α foi acompanhado pelo aumento de Mg plasmático na PE. Esse 

aumento de Mg circulante foi descrito, em estudo com animais, como um mecanismo 

de resposta anti-inflamatória para reduzir as concentrações de cálcio (Ca). As altas 

concentrações de Ca intracelulares resultam em ativação de células fagocitárias, 

como os neutrófilos, capazes de aumentar a produção de espécies reativas e 

citocinas inflamatórias (31). Recentemente, a suplementação de Mg foi associada à 

maior estabilidade de IĸBα, que inibe a fosforilação do fator NF-ĸB e diminui a 

produção de citocinas (32). Assim, é possível especular que o aumento das 

concentrações de Mg seja também um mecanismo de proteção do organismo, frente 

à inflamação e à gravidade dessa síndrome hipertensiva.  
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As limitações a serem consideradas são, portanto: a) a avaliação da ingestão 

alimentar, que estar sujeita a erros relativos à memória ou à estimativa da porção, o 

que foi minimizado pelo método de ajuste de energia; b) a própria heterogeneidade 

de respostas na PE, uma vez que diferentes sistemas biológicos podem ser 

alterados nessa doença. 

Em conclusão, não há evidência direta de estresse oxidativo nas mulheres 

com PE nessa semana gestacional, possivelmente devido à efetividade dos 

mecanismos antioxidantes compensatórios do organismo. O quadro inflamatório e 

os eventos inerentes à PE, como vasoconstrição, podem ter promovido as alteração 

no status de Mg. Assim, em nosso entender, todas as alterações no status em Mg 

parecem ser mais consequência do que causa dessa síndrome hipertensiva. 

Para esse grupo de gestantes com PE, que não apresentaram a deficiência 

de Mg circulante, é possível questionar se essas mulheres estariam mais vulneráveis 

ao risco de toxicidade pela suplementação de Mg. A adequação dietética de Mg 

poderia oferecer menos riscos e, assim, garantir a manutenção de sua homeostase 

no organismo, uma vez que esse mineral desempenha importantes funções para o 

metabolismo humano. 

Sugere-se que o monitoramento das concentrações de Mg seja realizado ao 

longo das semanas gestacionais, para verificar as alterações compartimentais desse 

mineral, principalmente quando se observa aumento do mineral na PE.  
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Apêndice  A – Objetivos do estudo 
 

Objetivo geral 

Avaliar o status de Mg e a sua relação com o estresse oxidativo e as citocinas 

inflamatórias na pré-eclâmpsia. 

 

 Objetivos específicos 

 

Avaliar, nas gestantes: 

 A probabilidade de inadequação da ingestão alimentar de Mg e as 

concentrações de Mg plasmático, eritrocitário e urinário 

 A concentração de óxido nítrico e dos marcadores do status oxidativo – 

malondialdeído, 8-isoprostano urinário e atividade das enzimas 

antioxidantes (glutationa peroxidase e catalase)  

 A concentração da proteína C reativa, da interleucina 6 e do fator de 

necrose tumoral-α – marcadores de inflamação 

 A relação entre os parâmetros de Mg e os parâmetros de estresse 

oxidativo e de inflamação. 
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Apêndice  B – Material e métodos detalhados 
 

1. Casuística 

Esse estudo caso-controle foi realizado no período de abril de 2011 a 

setembro de 2012, com gestantes voluntárias que faziam acompanhamento clínico 

ou foram encaminhadas ao serviço obstétrico do Hospital das Clínicas (HC), da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e do Hospital Ipiranga, da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. As gestantes foram distribuídas nos 

seguintes grupos: a) controle (CT): formado por gestantes sem complicações 

obstétricas e sistêmicas, que estavam com mais de 20 semanas de gestação, e b) 

pré-eclâmpsia (PE): formado por gestantes diagnosticadas, pelo serviço médico, 

com pré-eclâmpsia, considerando pressão arterial ≥ 140/90 mmHg e proteinúria > 

0,3 g/24 h, a partir da 20ª semana gestacional, conforme definido pelo National High 

Blood Pressure Education Program (2000). 

O protocolo deste estudo foi submetido aos comitês de ética em pesquisa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da USP (no 541), e do Hospital das Clínicas, 

da USP (no 1305/09), e contou com a autorização da direção geral do Hospital 

Ipiranga (Anexo A). Todas as mulheres foram esclarecidas sobre o procedimento 

aos quais seriam submetidas e sobre o objetivo da pesquisa. Os procedimentos da 

pesquisa iniciavam-se após assinatura do TCLE pelas participantes. 

2. Amostra 

O cálculo do tamanho da amostra foi feito pelo Instituto de Matemática e 

Estatística da USP. Inicialmente, a amostra mínima estimada foi de 17 gestantes em 

cada grupo (total de 34 gestantes). Essa amostra permite resultados 

estatisticamente significativos, com nível de significância de 5 % e poder de 80 %, 
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para diferenças mínimas detectadas na concentração de Mg plasmático, no estresse 

oxidativo e na resposta inflamatória entre os grupos na ordem de um desvio padrão. 

 

3. Fatores de exclusão 

Foram excluídos em ambos os grupos os casos com: hipertensão crônica, 

hipertensão gestacional (antes da 20ª semana gestacional), gestação múltipla, 

diabetes, doença cardíaca, uso de suplemento em magnésio e hábito de fumar 

(Anexo B). 

 

4. Protocolo de estudo 

As participantes foram submetidas à coleta de sangue e de urina de 24 h, 

para determinação do Mg nos fluidos biológicos, bem como avaliação dos 

marcadores de estresse oxidativo, óxido nítrico e citocinas inflamatórias. Foram 

realizadas avaliações antropométrica e dietética (questionário de frequência 

alimentar), para a obtenção de informações quanto ao consumo do Mg e a ingestão 

de macronutrientes (carboidratos, lipídios e proteínas) (Figura 7). 

 

5. Avaliação antropométrica e pressão arterial 

O peso corporal foi aferido no momento da entrevista com as gestantes 

descalças e usando pouca roupa. As medidas foram feitas em balança (Toledo, São 

Paulo, Brasil) com precisão de 50 g. A estatura corporal foi determinada com 

estadiômetro (Toledo, São Paulo, Brasil), com precisão de 0,5 cm. Esses dados 

foram utilizados para a obtenção do IMC (peso/altura2) gestacional, classificados 

segundo a padronização de Atalah et al (1997), que considera a semana gestacional 
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(Anexo C). A pressão arterial foi aferida, por enfermeira do serviço médico, no braço 

esquerdo com a gestante sentada, usando esfignômetro de mercúrio. 

 

Figura 7 – Fluxogramas das atividades realizadas 
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6. Avaliação do consumo alimentar  

Para avaliação do consumo alimentar, foi aplicado um QQFA, validado, para 

gestantes (OLIVERIA et al, 2010; BARBIERI, 2011). No QQFA, a gestante 

descreveu, para o pesquisador, a frequência e a quantidade de consumo de 

determinados alimentos (Anexo D). Os dados obtidos foram analisados utilizando-se 

o software DietSys, com informações nutricionais obtidas do sistema on line 

NutriQuanti (www.zeroonze.com.br/consumo). 

Os dados obtidos com o QQFA foram ajustados por energia pelo método do 

resíduo, segundo sugerido por Willet, Howe e Kushi (1997). As estimativas de 

ingestão de macronutrientes e de Mg das gestantes foram avaliadas segundo as 

Referências de Ingestão Dietética (DRI) (IOM, 1997; IOM 2005). 

O cálculo de probabilidade de inadequação alimentar de Mg foi feito 

inicialmente, determinando-se a diferença (D) entre a ingestão individual observada 

e a Estimativa de Necessidade Média (EAR), para a idade e o estado fisiológico; em 

seguida, calculou-se o desvio padrão de D (SDD) e, posteriormente, a relação dos 

dois (D/SDD) para situar, sob a curva de GAUSS, o quanto a ingestão do indivíduo 

se distancia da média de uma população de referência (IOM, 2000). 

É importante destacar que o programa NutriQuanti é um sistema disponível 

na internet, que foi desenvolvido com o propósito de auxiliar na análise de dietas em 

pesquisa na área de ingestão alimentar. Esse programa contém as informações da 

Tabela Brasileira de Composição de Alimento - TACO (2006), da Tabela de 

Composição de Alimentos: suporte para decisão nutricional (PHILIPPI, 2001), da 

Tabela de Composição de Alimentos do IBGE (IBGE, 1996) e da Table of Nutrient 

Retetion Factors (USDA, 2003). Em especial para o Mg, o NutriQuanti foi 
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enriquecido com os dados de análises de alimentos-fonte de Mg, feitas em nosso 

laboratório. 

7. Coleta de sangue 

Após jejum de oito horas, 20 mL de sangue (volume total) foram coletados por 

profissional experiente, utilizando material descartável, nos Serviços de Obstetrícia 

do Hospital das Clínicas de São Paulo. Do volume total, cinco mL foram transferidos 

para tubo com anticoagulante (citrato de sódio-10µL/mL), para obtenção do plasma 

e da papa eritrocitária para análise de Mg, e quatro mL para o tubo vacutainer 

contendo EDTA (7,2 mg - ref 367861), para análises de parâmetros oxidantes e 

antioxidantes. O sangue restante foi distribuído em tubos vacutainer sem 

anticoagulante (ref. 367953), para a obtenção do soro, para análise dos marcadores 

de inflamação e óxido nítrico. 

O sangue foi separado por centrifugação, para obtenção do soro e de plasma. 

Após a retirada do plasma, a massa eritrocitária foi lavada com NaCl a 0,9 %. Todo 

o material biológico obtido foi transferido para microtubos estéreis de polipropileno e 

armazenado a -80°C, para posterior análise. 

8. Coleta de urina de 24 horas 

Para a coleta de urina 24 horas, foi fornecido às pacientes um frasco 

desmineralizado de 2L. As participantes foram instruídas a coletar a urina, nas 24h 

que antecediam o dia da coleta de sangue. No recebimento das amostras de urina, o 

conteúdo do frasco era homogeneizado e o volume urinário medido. Alíquotas eram 

retiradas para as análises de creatinina urinária e de 8-isoprostano urinário, que foi 

armazenada com butil-hidroxi tolueno (BHT) a 0,01%, para evitar a oxidação. O 

volume restante foi acidificado com ácido clorídrico (HCL) a 3 mol/L para impedir a 



 

 

85  

precipitação de Mg na urina e sua melhor conservação (ELIN, 1987). Todas as 

amostras retiradas foram conservadas a -80°C. 

9. Análises bioquímicas 

Determinação de Mg  

As determinações de Mg foram feitas em amostras de plasma, urina e 

eritrócitos. As amostras de cada tipo foram tratadas de maneira específica. As 

leituras foram feitas com o Espectrofotômetro de Absorção Atômica da Perkin-Elmer 

(modelo AAnalyst 100), nas seguintes condições: λ 285,2 nm, fenda 0,7 nm, chama: 

oxidante ar/acetileno. As curvas padrão foram preparadas com MgCl2, em intervalos 

de 0,05 a 0,5 µg/mL (Titrisol Merck, Darmstadt, Alemanha). Nas amostras e na curva 

padrão foi acrescentada solução de óxido de lantânio a 5 %, como La2O37H2O 

(Merck, Darmstadt, Alemanha), para concentração final de lantânio de 0,1% (SALES 

et al, 2012). 

Uma amostra de referência certificada (Trace Element Serum L1 e Urine 

Blank– Seronorm, Billingstad, Norway) e padrões secundários (pool de urina, plasma 

e eritrocitário) foram utilizados para acompanhar o desempenho das análises. Todo 

material utilizado foi previamente tratado (HNO3 a 30% por 12 horas), enxaguado 

com água desmineralizada e seco em ambiente adequado. 

 

Função renal 

A função renal foi avaliada pelo cálculo de clearance de creatinina. Foi 

analisada a creatinina no soro e na urina de 24h, pela reação de Jaffe, utilizando kit 

de reagentes da Labtest Diagnostica® (Santa Lagoa, MG, Brasil). O cálculo do 
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clearance de creatinina (Ccr, expresso em mL/s/1,73 m²) foi determinado pela 

relação:  

 

Marcadores de inflamação 

As concentrações séricas das citocinas inflamatórias, da proteina C reativa, da 

interleucina-6 (IL-6) e do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) foram determinadas 

por ensaios enzimáticos, utilizando-se os kits: Human C-Reactive protein 

Immunoassay (Cat. no. DCRP00), Human IL-6 Immunoassay (Cat. no. S6050) e 

Human TNF-α Immunoassay (Cat. no. STA00C) da marca R&D Systems Inc. 

(Millipore Corporation, Billerica, MN, EUA). As placas foram lidas em leitora de 

microplaca (Spectra MAX 190 da Molecular Devices Corporation, Sunnyvale, CA, 

USA).  

 

         Marcadores de estresse oxidativo 

Concentração urinária de 8 iso - Prostaglandina F2α (8-isoprostano) 

A concentração de 8-isoprostano urinário foi determinada por ensaios 

enzimáticos utilizando o kit 8-isoprostane EIA (Cat.no. 516351, Cayman Chemical 

Co, USA). As amostras de urina foram diluídas em água desmineralizada, na 

proporção de 1:20, e a análise seguiu o protocolo fornecido pelo fabricante. As 

placas foram lidas em leitor de microplacas (Spectra MAX 190 da Molecular Devices 

Corporation, Sunnyvale, CA, USA) a 412 nm.  
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Concentração de malonaldeído 

A concentração do malondialdeído (MDA), um produto da peroxidação 

lipídica, foi determinada em amostras de plasma, por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) (Shimadzu, Kyoto, Japão). No método usado, o MDA foi liberado 

do peróxido lipídico, durante o aquecimento no meio ácido, e 1 mol de MDA reagiu 

com 2 moles do ácido tiobarbitúrico (TBA), formando o complexo cromogênio (TBA-

MDA), medido em 532 nm. Os valores foram expressos em µmol/L (CHENG; WU; 

HUANG, 2008). 

Para cada amostra de plasma (250 µL), foram adicionados 36 µL de BHT 

0,2% e 12,5 µL de NaOH 10N em microtubos de polipropileno, aquecidos a 60 °C 

em equipamento vortemp. Após a adição de 1.500 µL da solução de TCA 7,2 % com 

KI 1%, o tubo foi homogenizado e centrifugado a 1.461 xg. Após centrifugação, 

1.000 µL do sobrenadante foram transferidos para tubo rosqueável, 500 µL do TBA 

foram adicionados e novamente aquecidos a 90°C. A extração do complexo MDA -

TBA foi feita  com o acréscimo de 250 µL n-butanol; cerca de 100 µL do 

sobrenadante foram injetados no HPLC. 

As condições de leitura foram as seguintes: temperatura no mostrador 4°C, 

temperatura da coluna 30°C, fase móvel de 65 % de tampão fosfato de potássio (50 

mM, pH 7,0) filtrado e 35 % de metanol grau HPLC; volume de injeção de 50 L; 

taxa de fluxo de 1 mL/min; tempo de corrida de 10 min. A detecção foi realizada 

fluorimetricamente, com excitação de 515 nm e emissão de 543 nm. A concentração 

de MDA foi calculada a partir da equação da reta gerada pela curva de calibração, 

cujas concentrações variavam de 0,5 a 10 mol/L. 

Determinação da atividade enzimática 
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Determinação da atividade da glutationa peroxidase (GSH-Px) 

A atividade da glutationa peroxidase foi determinada em lisados da papa 

eritrocitária obtida após centrifugação do sangue total a 4 °C. A lise dos eritrócitos foi 

feita com água desmineralizada na proporção de 1:200 (papa:água). 

A atividade da GSH-Px foi indiretamente medida por reação atrelada com a 

glutationa redutase. A glutationa oxidada (GSSG), produzida com a redução de 

hidroperóxidos (terc-butil hidroperóxido) pela GPx, foi reciclada para o seu estado 

reduzido (GSH) pela glutaiona redutase (GR) e  pelo NADPH (BEUTLER, 1975; 

FLOHÉ; GLUNZÉ, 1984; TORRES, 2009). 

2GSH + ROOH    glutationa peroxidase    GSSG + H2O + ROH 

GSSG + NADPH + H+    glutationa redutase    2GSH + NADP+ 

A atividade da GSH-Px foi medida pela quantidade da enzima que causou a 

oxidação de 1 nmol de NADPH para NADP+ por minuto, com temperatura 

controlada. O ensaio foi realizado em microplacas contendo 30 µL do hemolisado 

(1:200) e meio de reação formado por tampão fosfato de potássio 0,1M pH 7,0, 

glutationa redutase a 0,08M, glutationa oxidase a 9,6 U/mL, NADPH 1,2 mM. Após 

adição do substrato, terc-butil hidroperóxido 0,46 %, a atividade da GSH-Px foi 

monitorada por 6 min, no comprimento de onda de 340 nm e 37°C. 

A atividade da GPx (U/gHb) foi determinada pela fórmula abaixo, deduzida a 

partir da Lei de Lambert Beer. 

 

 

Onde: k = inclinação da curva (min-1) 

 b = caminho óptico da placa de Elisa  0,524 (cm) 
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 NADPH = 6,22 (nM-1cm -1), que corresponde ao coeficiente de extinção do NADPH 

Y = volume de amostra adicionada, neste ensaio: 30 L = 0,03 mL 

Determinação da atividade da catalase 

O método baseia-se na avaliação da decomposição do peróxido de 

hidrogênio pela catalase. Sua atividade da enzima foi quantificada pelo decaimento 

da absorbância durante 6 min, a 37 °C e comprimento de onda de 240 nm. 

2 H2O2       
catalase    2 H2O + O2 

A análise foi realizada em papa eritrocitária, as quais foram obtidas após 

centrifugação do sangue total, a 4°C, e lisadas em água desmineralizada na 

proporção de 1:2000 (papa:água). Para o ensaio da catalase, foi preparado meio 

reacional com tampão TRIS-HCL (1M, pH 8,0) e peróxido de hidrogênio a 30 mM. 

Imediatamente, após o acréscimo de 20 µL do hemolisado, a absorbância foi lida por 

6 min, a 230 nm e 37°C (BEUTLER, 1975). 

A atividade da catalase (U/gHb) foi determinada pela fórmula abaixo, 

deduzida a partir da Lei de Lambert Beer. 

 

Onde:  k = inclinação da curva de crescimento (min-1) 

  b = caminho óptico da cubeta (cm) = 1 

  H2O2 = 0,071 (M-1  cm -1) 

 Y = volume final, neste caso, 1000 L 

  y = quantidade da amostra no volume total do ensaio. Neste caso, 20 L 

Determinação de hemoglobina 
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A concentração de hemoglobina (Hb) foi medida em amostras de papa de 

eritrócito lisado na proporção de 1:4, pelo método de cianometaglobina, usando-se o 

kit de reagentes da Labtest Diagnostica® (Santa Lagoa, MG, Brasil). 

 Determinação do NO 

A concentração de NO foi determinada em amostras de soro, por 

quimioluminescência, utilizando-se o Analyzer (NOA TM 280, Sievers’ Inc, USA). 

Inicialmente, as amostras de soro foram desproteinizadas e uma alíquota de 10 µL 

foi injetada no aparelho. Em seguida, utilizando-se o cloreto de vanádio a 90 °C, os 

produtos nitrato/nitrito, presentes no soro, foram reduzidos a NO e a concentração 

de NO foi medida por quimiluminescência em fase gasosa após reação com ozônio. 

Uma curva de calibração foi construída a partir da solução de nitrato de sódio a 10 

mM, em diferentes concentrações. Os valores foram expressos em µM. 

 

10. Análise estatística 

A análise estatística foi feita com o software SPSS (Chicago, IL, USA) versão 

14.0. Os dados dietéticos foram ajustados por energia pelo método do resíduo (19), 

para reduzir os erros inerentes às medições da dieta. A normalidade dos dados foi 

verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os testes de Qui-quadrado, exato de Fisher, t-

Student e Mann-Whitney para amostras independentes foram feitos para verificar as 

diferenças entre as variáveis de interesse para os grupos CT e PE. 

A associação entre as variáveis foi avaliada pelo coeficiente de correlação de 

Spearman. Além disso, as variáveis, que apresentaram-se estatisticamente 

diferentes nos dois grupos, foram analisadas com o uso da curva Receiver-

Operating Characteristics (ROC). As variáveis preditoras foram definidas pela maior 
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área sob a curva e seus pontos de cortes foram estabelecidos considerando a 

melhor combinação de sensibilidade e especificidade que discriminasse o grupo PE 

do grupo CT. Nas análises estatísticas foi considerado α de 5%.  

Análise estatística dos dados dietéticos 

Após verificar a normalidade da distribuição do Mg ingerido, os valores foram 

ajustados em relação à energia pelo cálculo do nutriente residual (WILLET, HOWE, 

KUSHI, 1997), para evitar dados distorcidos por diferenças no consumo energético. 

O cálculo teve 4 etapas: 

O primeiro passo foi verificar se havia uma correlação positiva entre o 

consumo energético e a ingestão de Mg das gestantes de cada grupo (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Correlação entre os valores de ingestão de Mg e calorias obtidas, antes 

do ajuste por energia pelo método do resíduo 

Grupos  Correlação 
Controle r = 0,8078 
Pré-eclâmpsia r = 0,8431 

 

Posteriormente, utilizando-se o consumo energético como variável 

independente, e a ingestão de Mg como variável dependente, fez-se a análise de 

regressão linear simples. A partir destes coeficientes de regressão (β0; β1) obtidos, 

foi determinado o valor estimado de consumo de Mg de cada indivíduo, 

correspondente ao consumo médio de energia individual, conforme a equação: 

Ye nutriente = β0 + β1  energia média individual (Equação 1) 

Onde: Ye nutriente = quantidade estimada de nutriente 

β0 = intercepto da regressão linear simples 

β1 = tangente 
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Após aplicação dessa fórmula, o valor encontrado para o nutriente estimado 

(Ye) foi subtraído do valor de ingestão de Mg (Y observado), obtendo-se o valor do 

resíduo (Y residual). 

Y residual = Y observado - Ye nutriente   (Equação 2) 

 

Como o resíduo varia entre cada pessoa e a sua média é zero, calcula-se o 

valor de uma constante (C) para esses valores, utilizando os coeficientes da 

regressão linear e a ingestão média de energia de cada grupo, pela seguinte 

fórmula:  

C= β0 + (β1  energia média do grupo) (Equação 3) 

Onde: C=constante 

β0 = intercepto da regressão linear simples 

β1 = tangente 

 

Assim, a soma do valor da constante encontrada com o valor do resíduo (Y 

residual) de cada pessoa determina o valor de Mg ajustado (Y ajustado), sem 

correlação com a energia total consumida. A média de ingestão do grupo antes e 

após do ajuste em relação à energia permaneceu igual; no entanto, houve 

diminuição da dispersão dos valores e, por conseguinte, do desvio padrão. 

Y ajustado = Y residual + C (Equação 4) 
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Apêndice C- Análise do status de ferro na pré-eclâmpsia 
 

Projeto de mestrado: Status de ferro na pré-eclâmpsia 
Aluna: Fernanda Brunacci Della Rosa  
Orientação: Profª Célia Colli 
 
 
 

 
 

Figura 8 – Bloxplot dos parâmetros do status de ferro do grupo controle (CT) e 

grupo pré-eclâmpsia (PE). Teste Mann-Whitney para comparação entre médias 

(p<0,05) Legenda: CTLF-capacidade total de ligação do ferro; IST-índice de 

saturação de transferrina. 





 

 

 

 

 

 

 

Anexos





 

 

99 Anexos 

ANEXO A – Comitê de ética 
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ANEXO B – Ficha de acompanhamento 
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ANEXO C – Tabela de avaliação do estado nutricional da gestante 
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ANEXO D - Questionário quantitativo de frequência alimentar para gestantes  
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ANEXO E - Normas para defesa 

Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de Mestrado/Doutorado 
  

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração máxima 
de 30 minutos.  

2. Os membros da banca farão a arguição oral. Cada examinador disporá, no 
máximo, de 30 minutos para arguir o candidato, exclusivamente sobre o tema do 
trabalho apresentado, e o candidato disporá de 30 minutos para sua resposta.  

2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é facultada a 
arguição na forma de diálogo em até 60 minutos por examinador.  

2.2 Tempo máximo total de arguição: 3 horas para o mestrado e 5 horas para o 
doutorado.  

3. A sessão de defesa será aberta ao público.  

4. Terminada a arguição por todos os membros da banca, a mesma se reunirá 
reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou reprovação do 
candidato, baseando-se no trabalho escrito e na arguição.  

4.1 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por unanimidade 
ou pela maioria da banca.  

4.2 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão Julgadora 
deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente indicado na ata.  

5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-Graduação:  

pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621.  
 
 

São Paulo, 26 de maio de 2011. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Bernadette D. G. M. Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 

 

___________________________________________________Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
Secretaria de Pós-Graduação 
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ANEXO F – Ficha do Aluno  
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ANEXO G – Currículo Lattes 
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