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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar consumo alimentar de gestantes com Diabetes Mellitus 

Gestacional (DMG) e sua relação com Doença Hepática Gordurosa não 

Alcoólica (DHGNA). Métodos: Estudo descritivo transversal, realizado entre 

junho de 2018 e abril de 2019, no Centro de Diabetes-Unifesp, composto por 

60 gestantes entre 24 e 34 semanas de gestação com DMG segundo critérios 

da International Association for Diabetes and Pregnancy Study Group 

(IADSPG), 30 com e 30 sem diagnóstico DHGNA. O consumo alimentar foi 

aferido mediante aplicação do Recordatório Alimentar 24 horas (R24) 

referente aos alimentos ingeridos pelas gestantes nas últimas 24 horas 

anteriores à consulta de pré-natal e pelo Questionário Quantitativo de 

Frequência Alimentar (QQFA) para avaliar o consumo dos últimos seis meses, 

com ajustes posteriores através do método Estimativa de Requerimento 

Médio. Dados foram analisados no Software SPSS utilizando Teste t de 

Student, Teste de Mann Whitney e Intervalo interquartil. Resultados: O 

consumo médio de calorias totais obtido pelo R24 foi significativamente maior 

(P=0,045) nas gestantes com DHGNA do que as sem DHGNA, assim como o 

consumo de carboidrato (P=0,001). Contudo, quando comparado a Reference 

Intakes Dietary (DRIs) estavam dentro do recomendado para gestação. O 

consumo de proteína medido pelo R24 foi menor no grupo com DHGNA 

(P=0,001), porém, dentro do recomendado pela DRIS. O consumo de fibra 

alimentar se mostrou abaixo do recomendado em ambos os grupos e menor 

nas gestantes com DHGNA (P=0,005). Nas últimas 24h o consumo de lipídios 

e a ingestão dos micronutrientes antioxidantes foi semelhante em ambos os 

grupos.  Em relação ao consumo de calorias totais e de lipídeos medidos pelo 

QQFA, foi semelhante nos dois grupos e estavam dentro do recomendado pela 

DRIS, entretanto, as gestantes com DHGNA tiveram consumo de carboidratos 

maior (P=0,003) e consumo menor de proteínas (P=0,005) do que as sem 

DHGNA. O consumo de fibras foi abaixo do recomendado em ambos os 

grupos e menor (0,010) nas gestantes com DHGNA. Não houve diferença 

entre consumo de micronutrientes em ambos os grupos, exceto, pelo consumo 

menor de vitamina C nas gestantes com DHGNA (P=0,008). Conclusão: 

Gestantes com diagnóstico da DHGNA referiram maior consumo de 

carboidratos e menor teor de fibra alimentar quando comparadas às sem 

DHGNA.  

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Gestacional, Doença Hepática Gordurosa 

não Alcoólica, Consumo Alimentar.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate food consumption of pregnant women with Gestational 

Diabetes Mellitus (DMD) and its relationship with Non-Alcoholic Fatty Liver 

Disease (NAFLD). Methods: Descriptive cross-sectional study, carried out 

between June 2018 and April 2019, at the Diabetes Center-Unifesp, composed 

of 60 pregnant women between 24 and 34 weeks of gestation with DMG 

according to the criteria of the International Association for Diabetes and 

Pregnancy Study Group (IADSPG), 30 with and 30 without NAFLD diagnosis. 

Food consumption was measured using the 24-hour Food Record (R24) for the 

food eaten by pregnant women in the last 24 hours prior to the prenatal 

consultation and the Quantitative Food Frequency Questionnaire (QQFA) to 

assess consumption in the last six months, with subsequent adjustments using 

the Average Requirement Estimation method. Data were analyzed using SPSS 

Software using Student's t-test, Mann Whitney test and Interquartile range. 

Results: The average consumption of total calories obtained by R24 was 

significantly higher (P=0.045) in pregnant women with NAFLD than those 

without NAFLD, as well as carbohydrate consumption (P=0.001). However, 

when compared to Reference Intakes Dietary (DRIs) they were within the 

recommended for pregnancy. The protein consumption measured by R24 was 

lower in the group with NAFLD (P=0.001), however, within the 

recommendation by DRIS. The consumption of dietary fiber was lower than 

recommended in both groups and lower in pregnant women with NAFLD 

(P=0.005). In the last 24 h the consumption of lipids and the intake of 

antioxidant micronutrients was similar in both groups. Regarding the 

consumption of total calories and lipids measured by the QQFA, it was similar 

in both groups and were within the recommendation by DRIS, however, 

pregnant women with NAFLD had higher carbohydrate consumption (P=0.003) 

and lower protein consumption (P=0.005) than those without NAFLD. Fiber 

consumption was lower than recommended in both groups and lower (0.010) in 

pregnant women with NAFLD. There was no difference between the 

consumption of micronutrients in both groups, except for the lower 

consumption of vitamin C in pregnant women with NAFLD (P=0.008). 

Conclusion: Pregnant women diagnosed with NAFLD reported higher 

carbohydrate consumption and lower dietary fiber content when compared to 

those without NAFLD. 
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Keywords: Gestational Diabetes Mellitus, Non-alcoholic Fatty Liver Disease, 

Food Consumption. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Introdução 

 

 

A gestação é considerada período de vida em que a mulher 

procura assistência médica, podendo ser uma oportunidade para o 

diagnóstico de doenças intercorrentes.  

O tipo de dieta consumido durante alguns períodos da vida parece 

estar associado com a ocorrência de certas doenças, por essa razão a 

influência de alguns alimentos e de grupos alimentares tem despertado a 

atenção de pesquisadores em realizarem estudos com o objetivo de 

elucidar possíveis relações entre os alimentos e os compostos da dieta no 

desenvolvimento de algumas patologias, entre elas a doença hepática 

gordurosa não alcoólica (DHGNA).(1,2) 

A DHGNA, ou esteatose hepática, é conceituada como condição 

clínico-patológica caracterizada pela deposição significativa de lipídios 

nos hepatócitos de indivíduos sem histórico etílico excessivo. (3) 

A importância dessa doença tem crescido ao longo dos últimos 

anos devido ao aumento da sua prevalência e ao reconhecimento da 

possível evolução para cirrose e insuficiência hepática. (4)  

A prevalência da DHGNA varia conforme a população estudada e 

a metodologia empregada no seu diagnóstico. Segundo estudo recente, a 

prevalência da DHGNA é de 45% entre os hispânicos, 33% entre os 

caucasianos e 24% entre os afro-americanos, e esta alteração estaria 

associada à síndrome metabólica, principalmente entre os hispânicos.(5) 

Estima-se que cerca de 60% a 75% dos obesos e 50% a 70% dos 

indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo II (DMT2) apresentem 

DHGNA.(6) 
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Segundo estudo publicado em 2016(7) o fato de as gestantes 

possuírem diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) na 

gravidez é fator de risco para que possam vir a desenvolver DHGNA.  

Em pesquisa recente realizada na Escola Paulista de Medicina 

(EPM) 25% das gestantes com diagnóstico de DMG apresentavam 

diagnóstico de DHGNA. (8) 

A DHGNA é classificada em primária e secundária. A primária é 

a identificada em indivíduos que apresentam, em geral, comorbidades 

como obesidade, DMT2, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

hipertrigliceridemia, baixa concentração de lipoproteínas de alta 

intensidade (HDL) e resistência à insulina (RI). Já a secundária está 

associada ao uso de medicamentos ou exposição a toxinas ambientais, 

erros inatos do metabolismo, hepatite C, e outros. (9) 

O aumento da prevalência da obesidade tem sido observado em 

todo o mundo, inclusive entre as mulheres em idade reprodutiva. 

Segundo os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde 

(OMS)(10), 39% dos adultos com idade de 18 anos ou mais, no mundo 

têm sobrepeso (Índice de Massa Corporal-IMC ≥25 kg/m2) e 13% são 

obesos (IMC ≥30 kg/m2).(10) 

A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças gestacionais, como o DMG. (11,12)  

Em relação à causa da DHGNA, já foi sugerido que a ingestão 

excessiva de alguns grupos de alimentos, quantidades e valor 

nutricional levaria alguns indivíduos a acumular grandes quantidades 

de triglicérides no fígado, ao mesmo tempo em que se tornam obesos, 
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gerando fatores determinantes para o desenvolvimento ou progressão 

da patologia.(13-16)  

Algumas pesquisas verificaram que o padrão alimentar de 

indivíduos com DHGNA era caracterizado pelo elevado consumo de 

carboidratos, bebidas açucaradas, gordura saturada e trans(17,18), e que o 

consumo de carboidrato da dieta dos portadores da DHGNA era duas 

vezes maior do que recomendado (>600g/dia), permitindo que seus 

autores concluíssem que o consumo desse macronutriente de forma 

exacerbada tinha relação direta com o desenvolvimento da DHGNA.(18) 

Porém, ainda hoje, há pouco conhecimento sobre a ingestão 

energética e a composição dietética na histologia hepática dos seres 

humanos. (19)  

Melere et al. (20) referiram que conhecer o hábito alimentar das 

gestantes é de grande importância, pois a partir desse conhecimento seria 

possível realizar ajustes na ingestão alimentar com o objetivo de evitar 

que distúrbios dietéticos determinem comorbidades para a gestante e o 

feto. 

Aproveitando as consultas de pré-natal, a avaliação da ingesta 

alimentar nas gestantes pode ser realizada com a utilização de métodos 

como o recordatório alimentar de 24 horas (RA24), registro alimentar e o 

questionário quantitativo da frequência do consumo alimentar (QQFA). 

(21)  

O RA24 permite análise quantitativa e qualitativa da dieta atual(22) 

e o QQFA possui capacidade de avaliar o consumo alimentar passado, 

mesmo após um período de tempo,  dos diversos tipos de alimentos que 

foram consumidos e também suas quantidades.(23) Os dois métodos são 
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eficientes permitindo assim, um comparativo do padrão alimentar atual e 

passado, possibilitando identificar alimentos que possam ter relação com 

o desenvolvimento de doenças.  

Existem, entretanto, poucos estudos sobre a prevalência da 

DHGNA e o padrão alimentar das mulheres em idade reprodutiva com 

essa desordem. (24) Da mesma forma, há poucos estudos sobre padrão 

alimentar de gestantes brasileiras que desenvolveram DMG.  

Até o momento o tratamento da DHGNA tem se restringido à 

orientação da mudança no estilo de vida (mudanças de hábitos 

alimentares e prática de atividade física)(4), entretanto, a falta de dados 

mais esclarecedores da causa desta doença na literatura, dificulta uma 

definição exata das recomendações dietéticas específicas para o 

tratamento dos portadores da DHGNA.(25) 

Acreditamos que, se conseguirmos estabelecer uma associação 

entre determinado tipo e quantidade de alimentos ou grupos alimentares 

com a progressão ou desenvolvimento da DHGNA em gestantes, 

poderemos intervir através de orientação nutricional com sugestões de 

mudanças no padrão alimentar durante e após o período gestacional, 

com objetivo de controlar o desenvolvimento e progressão dessa 

patologia nas gestantes.  

Tomadas em conjunto, essas observações, justificam a realização 

desse estudo que pretende avaliar entre as gestantes com DMG, 

possíveis diferenças no padrão alimentar das mulheres com DHGNA 

em comparação com as sem DHGNA.  

Nossa hipótese é que entre as gestantes com DMG, as mulheres 

com DHGNA comparadas com aquelas sem DHGNA, tem padrão 



6 

Introdução 

 

 

alimentar com maiores quantidades de calorias, gorduras saturadas e 

trans, menor teor de fibra alimentar e menor consumo de frutas, verduras 

e legumes.  

Acreditamos que os resultados deste estudo contribuirão para o 

avanço do conhecimento sobre o papel da dieta no surgimento e 

progressão da DHGNA em gestantes.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar o consumo alimentar de gestantes com DMG e sua relação 

com a presença de DHGNA. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Comparar a quantidade e qualidade de alimentos consumidos na 

dieta atual em gestantes com DMG com e sem DHGNA; 

• Comparar o consumo dietético passado proveniente dos 

macronutrientes e micronutrientes das gestantes com DMG com 

e sem DHGNA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PACIENTES E MÉTODO 

  



10 

Pacientes e Método 

 

 

3.1 Desenho do Estudo 

 

Este estudo transversal analítico avaliou o consumo alimentar de 

gestantes com DMG com e sem DHGNA.  

 

 

3.2 Local e Período do Estudo 

 

As pacientes foram recrutadas no Centro de Diabetes do Hospital 

São Paulo da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 

São Paulo (EPM - UNIFESP) no período de junho de 2018 a abril de 

2019. 

 

 

3.3 Seleção de pacientes 

 

A população do estudo foi constituída por gestantes adultas com 

idades entre 18 a 45 anos com diagnóstico de DMG.  

Para o diagnóstico de DMG foi utilizado o critério estabelecido 

pela International Association for Diabetes and Pregnancy Study 

Group (IADPSG)(26) que consiste no achado de um ou mais dos 

seguintes valores na curva glicêmica com sobrecarga de 75g de glicose: 

glicemia em jejum ≥92 mg/dl e menor que 126 mg/dl, e/ou valor de 

uma hora ≥180mg/dl e/ou valor de duas horas ≥153mg/dl e menor que 

200 mg/dl.  

Todas as participantes desse estudo realizaram a glicemia de 

jejum no início do pré-natal e as pacientes cuja glicemia de jejum se 
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mostrou <92mg/dl realizaram a curva glicêmica entre a 24ª e 28ª 

semanas de idade gestacional, como parte do protocolo de rotina pré-

natal da UNIFESP. 

3.4 Tamanho amostral e grupos de estudo 

 

O estudo usou uma amostra de conveniência que levou em 

consideração o fluxo de gestantes atendidas no Centro de Diabetes da 

EPM - UNIFESP. Definimos uma amostra mínima de 60 gestantes com 

DMG para aplicação dos inquéritos alimentares formando os seguintes 

grupos: 

• Grupo 01 SDHGNA: foi constituído por 30 gestantes com 

DMG sem o diagnóstico de esteatose hepática não alcoólica.  

• Grupo 02 CDHGNA: foi constituído por 30 gestantes com 

DMG com o diagnóstico de esteatose hepática não alcoólica. 

 

 

3.5 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídas no estudo as gestantes com DMG que aceitaram 

participar e que tinham as seguintes características:  

• Idade entre 18 e 45 anos; 

• Idade gestacional (IG) entre 24 e 34 semanas. A IG foi 

calculada a partir da data da última menstruação (DUM) 

registrada no prontuário e comparada com a IG avaliada pela 1ª 
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ultrassonografia (USG). Quando houve discordância de mais 

que sete dias entre elas, usamos a IG baseada na USG;  

• Gestação única com feto vivo. 
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3.6 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas do estudo as gestantes com qualquer dos 

seguintes critérios: 

• Diagnóstico de outras hepatopatias como esteatose hepática 

alcoólica, hepatite B ou C, cirrose hepática autoimune, tumores 

malignos de fígado; 

• Uso de drogas nos últimos seis meses que possam causar o 

desenvolvimento da DHGNA (tais como estrogênio, amiodarona, 

antirretrovirais, diltiazen e tamoxifeno); 

• Presença de ascite; 

• Gestantes submetidas a qualquer tipo de cirurgia bariátrica; 

• Gestantes com intercorrências infecciosas agudas ou crônicas 

que possam determinar mudanças de hábitos alimentares usuais 

(tais como tuberculose, leptospirose, mononucleose); 

• Gestantes que não tinham lembrança do peso pré-gestacional; 

• Gestantes que não conseguiram recordar os alimentos 

consumidos ou informar a porção ou a frequência que cada 

alimento consumido nos questionários alimentares. 
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3.7 Coleta de Dados 

 

Avaliação foi realizada por ocasião da primeira consulta do pré-

natal após a gestante receber o diagnóstico de DMG, antes que ela 

recebesse qualquer orientação nutricional. Essa avaliação ocorreu no 

Centro de Diabetes Mellitus do Hospital São Paulo da EPM- Unifesp.  

As gestantes que concordaram em participar do estudo, após 

assinatura do TCLE (Anexo 1) foram encaminhadas para uma sala 

privativa onde o investigador principal colheu dados sócio demográficos 

(Anexo 2). 

No mesmo local, o pesquisador realizou a aferição do peso (kg) e 

altura (m) e logo após aplicou os dois questionários de consumo 

alimentar.  

 

3.7.1 Avaliação do estado nutricional e ganho ponderal 

gestacional 

Para aferição do peso atual, as gestantes foram colocadas sem 

sapatos e apenas com roupas íntimas e um avental descartável em uma 

balança eletrônica digital modelo MEA 07700 (Plenna, São Paulo, 

Brasil), com capacidade de até 150 kg e graduação de 100g e para 

estimativa da altura foi utilizado régua antropométrica de balança 

antropométrica da marca Cauduro. 

Após a obtenção do peso atual (kg) e altura (m), calculamos o 

IMC gestacional com a fórmula: peso atual (Kg) / altura (m). Com base 

no IMC gestacional e IG naquele momento, classificamos as gestantes 

em uma das categorias propostas por Atalah. (27) 

Os critérios de Institute of Medicine (IOM-2009) (Tabela 1) 

foram aplicados para avaliação da adequação do IMC pré-gestacional, 
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levando em consideração a informação do peso pré-gestacional auto-

relatado e da altura aferida no momento da 1ª avaliação para cálculo do 

estado nutricional pré-gestacional, considerando baixo peso as mulheres 

que apresentaram IMC <18,5 kg/m2, peso adequado 18,5-24,9 kg/m2, 

sobrepeso 25,0-29,9 kg/m2 e obesidade ≥30,0 kg/m2. (28)   

Avaliamos a adequação do ganho ponderal gestacional até esta 1ª 

consulta segundo os valores propostos pelo IOM (Tabela 1). A fórmula 

usada no ganho de peso gestacional levou em consideração o estado 

nutricional antes da gestação com base no IMC pré-gestacional de cada 

paciente para posteriormente verificar o ganho de peso adequado 

semanal e total para cada categoria: baixo peso, peso adequado, 

sobrepeso e obesidade. Com base nos critérios do IOM, é recomendado 

para gestantes com baixo peso, apresentarem ganho de peso entre 12,5 

kg até 18 kg, ganho de 11,5 kg a 16 kg para gestantes classificadas com 

peso adequado, de 7,0 kg a 11,5 kg para as classificadas com sobrepeso e 

de 5,0 kg a 9,0 kg para gestantes obesas.(28,29)  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BP: Baixo peso; A: Peso adequado; S: Sobrepeso; O: Obesidade.  
Fonte: Atalah et. al. Revista Médica de Chile, 1997. In: Fagundes AA, et al. Ministério da Saúde, 2004.  
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Figura 1 – Gráfico de Atalah – acompanhamento nutricional de gestantes 

IMC segundo semana gestacional. 
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Tabela 1 – Ganho de peso recomendado de acordo com o IMC materno 

pré-gestacional 

Estado nutricional 

antes da gestação 
IMC 

(kg/m2) 

Ganho de peso 

durante a gestação 

(kg) 

Ganho de peso 

por semana no 2º 

e 3º trimestre (kg) 

Baixo peso ˂ 18, 5 12,5 – 18 0,5 

Peso adequado 18,5 –24,9 11 – 16 0,4 

Sobrepeso 25,0 –29,9 7 – 11, 5 0,3 

Obesidade ≥ 30,0 5 – 9 0,2 

Fonte: Institute of Medicine (IOM-2009) 

 

3.7.2 Questionários para avaliação de consumo alimentar 

 

Foram utilizados como instrumentos de coleta dos dados 

dietéticos o RA24 e o QQFA e ambos já validados no Brasil. (24,30) 

O RA24 é um instrumento que permite avaliação quantitativa e 

qualitativa referente ao consumo alimentar atual, das últimas 24 horas, 

possibilitando realizar um comparativo entre o padrão alimentar habitual 

e o padrão alimentar atual. O RA24 é considerado ferramenta de baixo 

custo, rápida aplicação e pode ser utilizado em mulheres nas diversas 

faixas etárias e escolaridade variável. (21,31) (Anexo 3) 

Para facilitar a identificação do tamanho das porções no RA24, foi 

utilizado o “estudo livro de medidas caseiras de alimentos” durante as 

entrevistas, que é um livro utilizado com objetivo de facilitar a 

compreensão do tamanho dos alimentos e dos utensílios que compõe a 

mesa no preparo dos alimentos e durante as refeições, no momento da 

entrevista (Anexo 4) 
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Após o encerramento das entrevistas, o investigador converteu o 

tamanho das porções referidas em gramas (g), e/ou milímetros (mm) 

com base nas porções propostas pelo guia alimentar da população 

brasileira (32) e transcreveu esses dados em uma planilha Excel para 

posteriormente serem feitas as análises.  

O QQFA consiste de uma lista fixa de alimentos, em que o 

entrevistado informa ao investigador a frequência média do consumo 

habitual relativo ao período da investigação (neste estudo, os últimos seis 

meses), unidade de tempo (se o alimento consumido é de forma diária, 

semanal, mensal ou anual) e variabilidade da ingestão de nutrientes.(23) 

(Anexo 5) 

Foram utilizados no QQFA os percentis 25, 50, 75, 100 na 

determinação do tamanho das porções: pequena (P), média (M), grande 

(G) e extragrande (EG).  

As análises do RA24 e do QQFA de cada participante foram 

calculadas com auxílio do Software Nutricional (Dietpro) baseada na 4ª 

Edição da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 

Tabela de Composição dos Alimentos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Tabela de Composição dos Alimentos 

do serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA).  

A quantidade dos nutrientes foi considerada adequada, menor ou 

maior segundo os critérios do Dietary Reference Intakes (DRIS). (33) 
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3.8 Exame Ultrassonográfico 

 

No mesmo dia da avaliação nutricional, sem que houvesse 

conhecimento dos resultados da aplicação do QQFA e do RA24, um 1º 

ultrassonografista realizou exame de ultrassonografia hepática e emitiu 

laudo impresso que foi imediatamente arquivado pelo investigador 

principal. 

Esse exame ultrassonográfico foi gravado em CD e posteriormente 

avaliado por um 2º ultrassonografista que emitiu um segundo laudo 

impresso, entregue ao investigador principal.  Estava previsto que nos 

casos em que houvesse discordância nos laudos do 1º e do 2º 

examinador, o investigador principal iria entregar o CD para um 3º 

examinador, sem informá-lo dos laudos anteriores. O laudo do 3º 

examinador seria o considerado para o diagnóstico final. Contudo, não 

houve nenhuma discordância entre avaliação do 1º examinador em 

relação à avalição do 2º. 

As pacientes foram examinadas em posição semi-sentada, em 

poltronas reclináveis através do equipamento de ultrassom portátil da 

marca Sonoace Pico, com transdutor convexo com frequência de 2,5 a 5 

MHz.  

O ganho total foi ajustado de modo que o conteúdo líquido da 

vesícula biliar e o sangue no interior da veia cava inferior se 

apresentassem anecogênicos e a curva de ganho foi calibrada na posição 

neutra. 

A varredura do transdutor foi realizada no hipocôndrio direito nos 

eixos longitudinal e eixo transversal. (34,35) 
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Foram obtidas duas imagens de cada gestante avaliada: 

1. A primeira imagem foi no eixo longitudinal que englobou o 

lobo direito do fígado e o rim direito em que foi possível 

observar a ecogenicidade do parênquima hepático e renal; 

2. A segunda imagem foi no eixo oblíquo englobando o lobo 

direito do fígado, analisando o diafragma e vasos intra-

hepáticos como a veia hepática e a veia porta. 

 

Todas as imagens captadas no exame de ultrassom foram 

armazenadas no equipamento e também em CD para posterior análise e 

impressão das fotos. 

O diagnóstico da DHGNA foi realizado obedecendo aos seguintes 

critérios dos achados:(36-38) 

1. Ecogenicidade do parênquima hepático maior do que a 

ecogenicidade do córtex renal; 

2. Dificuldade de visualização do diafragma e uma fraca 

delineação da estrutura intra-hepática; 

3. Perda de detalhe das veias portais e hepáticas. (39-42) 

 

Após a análise das imagens, o examinador (médico 

ultrassonografista) anotou o diagnóstico (laudo) e classificou as 

pacientes nas seguintes categorias: 
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Figura 2 – Fígado ecograficamente normal. 

 

DHGNA (Esteatose) leve: discreta discrepância entre a 

ecoamplitude do fígado em relação ao ruim e, leve perda dos ecos das 

paredes dos vasos portais, porém com boa visibilidade do diafragma. 

 

 

 

 

Figura 3 – Esteatose hepática leve ao US. 

 

DHGNA (Esteatose) moderada: moderada discrepância entre a 

ecoamplitude do fígado em relação ao rim e perda parcial dos ecos das 

paredes dos vasos portais, e dificuldade de visibilização do diafragma. 

 

 

 

 

Figura 4 – Esteatose hepática moderada ao US. 
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DHGNA (Esteatose) acentuada: grande discrepância entre a 

ecoamplitude do fígado em relação ao ruim, e acentuada perda dos ecos 

das paredes dos vasos portais, e não visibilização do diafragma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Esteatose hepática acentuada ao US. 

 

3.9 Variáveis de análise 

Características sociodemográficas:  

• Idade: em anos completos; 

• Cor: auto-declarada: branca/preta/parda; 

• Situação conjugal: solteira, casada ou situação estável; 

• Renda familiar per capita (em reais) até um salário mínimo 

(SM) (998,00) ou ≥ 2 SM (1.996,00)  

• Religião: católica/outras 

• Antecedente familiar de esteatose hepática: sim/não 

• Atividade física e grau de atividade: sim/não 

• IMC Pré-gestacional: baixo peso/ peso adequado/ sobrepeso/ 

obesidade; 

• IMC gestacional: baixo peso/ peso adequado /sobrepeso / 

obesidade; 

• Ganho de peso gestacional: insuficiente/adequado/excessivo; 

• Presença ou ausência da DHGNA: presença/ausência; 

•  Grau da DHGNA: leve/moderado/acentuada;  
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Variáveis da Dieta:  

• Energia (kcal/dia) 

• Carboidratos (%) 

• Lipídios (%) 

• Proteínas (%) 

• Fibra (g/dia) 

• Vitamina A (UI) 

• Vitamina E (mg/dia) 

• Vitamina C (mg/dia) 

• Selênio (mcg) 

• Zinco (g/dia) 

 

As variáveis listadas foram comparadas entre os dois grupos de 

gestantes com DMG (CDHGNA e SDHGNA). 

 

 

3.10 Análise estatística 

 

Foi utilizado o programa Software SPSS Statistics versão 22 para 

as análises estatísticas.  

Os dados qualitativos foram resumidos em frequência absoluta 

(n) e frequência relativa (%). Os dados quantitativos foram resumidos 

em médias, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e mediana. 

O teste paramétrico t Student e o teste não paramétrico de Mann- 

Whitney foram utilizados na comparação dos dois grupos. 
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O teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher ou da razão de 

verossimilhança foi utilizado para comparação entre os dois grupos em 

relação às variáveis quantitativas. 

O teste t pareado foi utilizado para comparação das médias entre 

os dois grupos quanto às variáveis contínuas da dieta. 

 

 

3.11 Aspectos Éticos 

 

Considerando o que preconiza a resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, referente à pesquisa com seres humanos, as 

participantes foram esclarecidas sobre os objetivos deste estudo, 

benefícios acarretados, procedimentos a serem realizados durante a 

entrevista, sobre a manutenção de sigilo quanto às informações obtidas, 

anonimato do entrevistado e seu direito de participar ou não da 

pesquisa.  

A todas as participantes, após os devidos esclarecimentos sobre o 

estudo foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para a participação desta pesquisa. 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo, sendo aprovado 

sob parecer de número: CAEE 86210318.0.0000.5505 (Anexo 6).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Participantes 

 

Inicialmente, 83 gestantes com diagnóstico de DMG aceitaram 

participar do estudo, contudo, 17 não preencheram os critérios de 

inclusão. 

A amostra foi então constituída por 66 pacientes, no entanto, 

outras 6 (7,22%) gestantes que haviam inicialmente sido incluídas no 

estudo foram excluídas pois, no momento da aplicação do R24 e/ou 

QQFA, apresentaram incapacidade de recordar o alimento consumido 

nas últimas 24 horas e/ou nos últimos 6 meses anteriores à primeira 

consulta de pré-natal no Centro de Diabetes – Hospital São Paulo.  

Deste modo, apresentamos os resultados das 60 gestantes que 

completaram o estudo (Figura 6). Dessas 60 gestantes, 30 não tinham 

DHGNA e 30 tiveram diagnóstico de DHGNA das quais 25 (83,3%) eram 

de grau leve e 5 (16,1%) de grau moderado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos analisados 

N = 60 

Critérios de não inclusão 

N = 17 

CDHGNA 

N = 30 
SDHGNA 

N = 30 

Aceitaram participar do estudo 

N = 83 

Excluídas: N = 6 

Incapacidade de recordar alimento 

consumido em 24 horas e/ou 6 meses. 
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Figura 6 – Fluxograma de seleção e inclusão das participantes. 

4.2 Características socioeconômicas e clínicas das participantes 

 

A tabela 2 apresenta as principais características das 60 gestantes 

incluídas na pesquisa.  

Não houve diferença significativa entre os grupos quanto à idade, 

semana gestacional, raça, situação conjugal, escolaridade, renda familiar, 

religião ou antecedentes familiares de diabetes. A frequência de história 

familiar de esteatose hepática foi significativamente maior nas gestantes 

CDHGNA do que naquelas SDHGNA (60% versus 10%, P=0,007). A 

proporção de gestantes que declarou praticar atividade física foi 

significativamente menor no grupo CDHGNA do que no grupo SDHGNA 

(13,3% versus 50,0%, P=0,002).  
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Tabela 2 – Características socioeconômicas e clínicas das gestantes com 

diabetes gestacional com e sem doença hepática gordurosa não alcoólica 

Variáveis SDHGNA (n=30) CDHGNA (n=30) P 

Idade em anos, média (DP)* 34 ± 6,1 33 ± 5,8 0,625 

Idade gestacional * sem** 27,3 ± 2,7 27,0 ± 2,9 0,753 

Cor     

Branca 8 (26,7) 13 (43,3) 

0,313 Negra 6 (20) 3 (10) 

Parda 16 (53,3) 14 (46,7) 

Situação conjugal    

Solteira 

Casada ou situação estável 

9 (30) 

21 (70) 

10 (33,3) 

20 (66,7) 
0,781 

Nível de escolaridade, em anos    

0-8  5 (16,67) 3 (10) 0,726 

≥ 8  25 (83,33) 27 (90)  

Renda familiar per capita, em SM    

Até 1 2 (6,7) 2 (6,7) 1,000 

≥ 2  28 (93,3) 28 (93,3)  

Religião    

Católica 18 (60) 22 (73,3) 0,273 

Outras 12 (40) 8 (26,7)  

Antecedente familiar de diabetes mellitus   

Sim 20 (66,7) 14 (46,7)  

0,118 Não 10 (33,3) 16 (53,3) 

Antecedente familiar de esteatose hepática   

Sim 3 (10) 18 (60)  

0,007* Não 27 (90) 12 (40) 

Atividade física    

Não 15 (50) 26 (86,7) 
0,002* 

Sim 15 (50) 4 (13,3) 

Todos valores expressam números (porcentagens).  

DP: Desvio padrão, SM: salário mínimo em reais (1 SM=998,00 BR) 
** Teste t de Student, *** Qui-quadrado.  
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4.3 Estado nutricional das participantes 

 

A tabela 3 apresenta características nutricionais das 60 participantes 

categorizadas SDHGNA e CDHGNA. Mais de 80% das participantes dos 

dois grupos tinha sobrepeso ou obesidade pré-gestacional e gestacional. 

Não encontramos diferença significativa entre os grupos CDHGNA e 

SDHGNA em relação à composição corporal avaliada pelo IMC pré-

gestacional e IMC gestacional na primeira consulta pré-natal.  

Da mesma forma, não se observou diferença significante no ganho 

de peso gestacional em ambos os grupos avaliados.  

 

Tabela 3 – Estado nutricional de gestantes com diabetes gestacional com 

e sem doença hepática gordurosa não alcoólica 

Variáveis SDHGNA (n=30) CDHGNA (n=30) P 

IMC pré-gestacional (kg/m2) # 

Baixo peso 

Peso adequado 

Sobrepeso 

Obesidade 

 

0 (0) 

3 (10) 

15 (50) 

12 (40) 

 

1 (3,33) 

2 (6,67) 

9 (30) 

18 (60) 

0,242 

IMC gestacional (kg/m2) # 

Baixo peso 

Peso adequado 

Sobrepeso 

Obesidade 

 

0 (0) 

5 (16,7) 

13 (43,3) 

12 (40) 

 

1 (3,3) 

3 (10) 

7 (23,3) 

19 (63,3) 

0,181 

Ganho de peso gestacional 

Insuficiente 

Adequado 

Excessivo 

 

0 (0) 

8 (26,7) 

22 (73,3) 

 

1 (3,3) 

9 (30,0) 

20 (66,7) 

0,776 

Nota: *Variável expressa na forma de semanas gestacionais, apresentando os valores de média e desvio 

padrão. #Os valores correspondem aos números de gestantes em cada categoria, e a frequência expressa 

em porcentagem. Semana gestacional ** *Teste t de Student.  

  



32 

Referências 

 

 

4.4 Consumo alimentar pelo R24 horas das gestantes com DMG 

CDHGNA e SDHGNA 

 

A tabela 4 apresenta as principais características das 60 

participantes categorizadas SDHGNA e CDHGNA quanto ao consumo 

alimentar do último dia avaliado pelo R24. 

As gestantes CDHGNA referiram um consumo mediano de calorias 

total significativamente maior do que o grupo SDHGNA (P=0,045), assim 

como de carboidrato (P=0,001), contudo, ambos os grupos apresentaram 

consumo desses elementos dentro do recomendado pela Dietary 

Reference Intakes (DRIS). Já o consumo de proteínas foi 

significativamente menor (P=0,001) no grupo CDHGNA, porém, ainda 

dentro do preconizado para período gestacional segundo a DRIS, e o de 

fibra alimentar também significativamente menor nas gestantes 

CDHGNA (P=0,005) sendo ambos os grupos com consumo abaixo do 

recomendado para gestação segundo DRIS.  Já o consumo de lipídeos foi 

semelhante nos dois grupos.  Não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos quanto ao consumo de micronutrientes 

antioxidantes. 
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Tabela 4 – Ingestão de nutrientes nas últimas 24 horas de gestantes com 

diabetes gestacional com e sem doença hepática gordurosa não alcoólica 

Variáveis  Recomendações 

Nutricionais* 

 SDHGNA 

(n=30) 

CDHGNA 

(n=30) 

P 

Calorias  Mediana 

IIQ*** 

1674,5 

1423,4 - 1892,8 

1834,6 

1603,6 - 2217,4 

0,045* 

 

Macronutrientes      

Carboidrato  45-65% Mediana 

IIQ*** 

51,18 

43,63 – 56,06 

57,98 

54,84 – 61,23 

0,001* 

 

Lipídio  25-30% Mediana 

IIQ*** 

27,01 

24,1 – 32,8 

27,4 

22,72 – 30,35 

0,293 

Proteína  10-15% Mediana 

IIQ*** 

19,83 

17,83 – 25,26 

15,28 

13,53 – 17,55 

0,001* 

Fibra Alimentar 28g Mediana 

IIQ*** 

10,9 

9,2 - 16,3 

9,2 

6,7 - 11,3 

0,005* 

Micronutrientes antioxidantes     

Vitamina A 550-3000μg Mediana 

IIQ*** 

75,3  

54,6 - 147,7 

62,0 

9,9 - 100,5 

0,058* 

Vitamina C 70-2000mg Mediana 

IIQ*** 

83,2 

37,2 - 153,4 

59,1 

25,3 - 105,5 

0,511 

Vitamina E 12-1000mg Mediana 

IIQ*** 

3,6 

0,5 - 6,9 

3,8 

1,3 - 7,5 

0,722 

Selênio 49-400μg Mediana 

IIQ*** 

38,1 

12 - 57,1 

39,3 

21,1 - 53,1 

0,684 

Zinco 9,5-40 mg Mediana 

IIQ*** 

7,2 

5,6 - 11,1  

7,4 

5,2 – 15,0 

0,589 

Nota: *Consumo dietético de referência. **Expresso em porcentagem (%) Carboidrato; Lipídio; Proteína; 

g: grama; μg: Micrograma; Mg: Miligrama. ***Intervalo interquartil **** Teste Mann Whitney. 
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4.5 Consumo alimentar avaliado pelo Questionário Quantitativo de 

Frequência Alimentar (QQFA) das gestantes com DMG CDHGNA e 

SDHGNA 

 

A tabela 5 apresenta o consumo alimentar nos últimos seis meses 

(avaliado pelo QQFA) das 60 participantes. 

O consumo de calorias totais e de lipídeos foi semelhante nos dois 

grupos. Porém, apesar de ambos os grupos apresentarem consumo dentro 

das recomendações nutricionais para período gestacional (DRIS), as 

gestantes CDHGNA tiveram consumo de carboidratos significativamente 

maior (P=0,003) em comparação às gestantes SDHGNA. O consumo de 

proteínas (P=0,005) foi significativamente menor nas gestantes 

CDHGNA, porém, dentro do recomendado para gestação segundo DRIS.  

O consumo de fibra se mostrou baixo e menor do que recomendado nas 

gestantes de ambos os grupos, e foi significativamente menor nas 

CDHGNA (P=0,010). Não houve diferença significativa no consumo de 

micronutrientes antioxidantes nos últimos seis meses entre os grupos, 

exceto pelo menor consumo de vitamina C nas gestantes CDHGNA 

(P=0,008).  
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Tabela 5 – Ingesta de nutrientes nos últimos seis meses em gestantes com 

diabetes gestacional com e sem doença hepática gordurosa não alcoólica 

Variáveis  Recomendações 

Nutricional* 

  SDHGNA 

(n=30) 

CDHGNA 

(n=30) 
P 

Calorias  Mediana 

IIQ*** 

1949,2 

1530,8 - 2187,8 

1965,1 

1784,9-2194,5 
0,460 

Macronutrientes     

Carboidrato g 45-65% Mediana 

IIQ*** 

53,16 

50,43 – 60,52 

59,48 

56,51 – 63,62 
0,003* 

Lipídeo g 25-30% Mediana 

IIQ*** 

28,33 

19,75 – 30,82 

25,16 

18,84 – 29,04 
0,097 

Proteína g 10-15% Mediana 

IIQ*** 

17,02 

15,82 – 19,8 

15,67 

13,37 – 16,68 
0,005* 

Fibra 

Alimentar  

28g Mediana 

IIQ*** 

13,3 

10,9 - 18,1 

10,7 

9,1 - 13,6 
0,010* 

Micronutrientes antioxidantes     

Vitamina A 550-3000μg Mediana 

IIQ*** 

164,9 

71,2 - 237,7 

87,1 

77,0 – 245 
0,663 

Vitamina C 70-2000mg Mediana 

IIQ*** 

192,6 

156,9 - 289,5 

151,8 

104,6 - 182,8 
0,008* 

Vitamina E  12-1000mg Mediana 

IIQ*** 

5,9 

4,6 - 8,7 

6,0 

4,3 - 8,0 
0,539 

Selênio 49-400μg Mediana 

  IIQ*** 

38,8 

29,4 - 47,0 

42,5 

34,5 - 49,1 
0,559 

Zinco  9,5-40 mg Mediana 

IIQ*** 

5,9 

4,1 - 7,5 

5,0 

4,3 - 5,7 
0,183 

Nota: *Consumo dietético de referência. **Expresso em porcentagem (%). Carboidrato; Lipídio; Proteína; 

g: grama (g); μg: Micrograma; Mg: Miligrama. ***Intervalo interquartil **** Teste Mann Whitney. 
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Neste estudo, encontramos diferenças significativas no padrão 

alimentar das gestantes com DMG com e sem doença hepática gordurosa 

não alcoólica. Na alimentação das últimas 24h, as gestantes CDHGNA 

relataram consumo significativamente maior de calorias e de 

carboidratos, e significativamente menor de proteínas e fibra alimentar. 

Na avaliação do consumo alimentar dos últimos seis meses, as gestantes 

CDHGNA relataram consumo significativamente maior de carboidratos 

e significativamente menor de proteínas, fibra alimentar e vitamina C do 

que as gestantes SDHGNA.  

Este achado é corroborado pelo conhecimento de que obesos têm 

mais DHGNA e por dados da literatura que referem que o consumo 

calórico de alimentos densos em energia, por exemplo, os alimentos 

fontes de carboidratos simples e de gorduras saturadas que são tidos 

como alimentos pobres em nutrientes, geram ganho de peso excessivo nas 

pessoas e ocasionam maior infiltração por células de gorduras 

(triglicérides) no fígado, contribuindo para o desenvolvimento da 

DHGNA.(43-47) 

Por outro lado, existem indivíduos magros que apresentam a 

doença, sem que se tenha conseguido estabelecer a verdadeira causa desta 

patologia.  

Uma complexa interação entre genética, estilo de vida e dieta 

envolvem a Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica. Apesar de não 

haver dúvidas sobre a importância da alimentação, é difícil estabelecer as 

quantidades e tipos de nutrientes que estão envolvidos na deposição de 

gordura nos hepatócitos. (48-50) 
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Ao se analisar a ingesta do dia que antecedeu a consulta, 

observamos que as gestantes CDHGNA e SDHGNA referiam consumo 

calórico total dentro do recomendado para gestação, no entanto, as 

gestantes do grupo CDHGNA admitiram maior consumo de calorias 

quando comparado ao grupo SDHGNA. Segundo alguns relatos, 

consumir alimentos calóricos e de alta densidade energética é um dos 

fatores para surgimento da DHGNA (45,51), e já foi referido, que o tipo e 

qualidade de dieta consumido é o principal fator na patogênese e 

progressão da DHGNA. (52) 

Qualquer alimento que uma pessoa consuma entra na corrente 

sanguínea indo diretamente para o fígado para ser processado, é ele que 

regula a produção de glicogênio, neoglicogênese e da glicogenólise. 

Quando há ingesta de alimentos não nutritivos, o depósito nos 

hepatócitos se faz mais intensamente. (53) 

Na avaliação do carboidrato, observamos que apesar de ambos os 

grupos apresentarem percentual de consumo dentro do preconizado para 

o período gestacional, o grupo CDHGNA apresentou ingesta maior de 

desse macronutriente (m=57,98%), quando comparado ao grupo 

SDHGNA (m=51,18%).  

Esse achado é muito interessante pois a DHGNA foi inicialmente 

relacionada ao maior consumo de gordura, mas o que observamos é que 

dieta desequilibrada, com maior consumo de carboidratos parece 

contribuir para depósito anormal nos hepatócitos. Outros estudos 

também ressaltaram que indivíduos com diagnóstico da DHGNA, 

referem maior consumo de carboidratos simples e bebidas açucaradas 
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que, a longo prazo, se depositam no fígado na forma de tecido adiposo 

gerando modificações hepáticas como a DHGNA. (43-46) 

Em relação à avalição do consumo lipídico das gestantes 

CDHGNA e SDHGNA, observamos que o consumo desse 

macronutriente foi semelhante para ambos os grupos. O grupo SDHGNA 

(m=27,01% iiq=24,1-32,8) apresentou percentual médio de consumo 

desse nutriente semelhante ao grupo CDHGNA (m=27,4%; iiq=22,72-

30,35), não havendo, portanto, diferença estatística significante entre 

eles.  

Essa observação foi intrigante, pois, é amplamente difundido o 

conceito de que o consumo de lipídeos, especialmente de origem animal 

seria o principal contribuinte na patogênese da DHGNA e que 

determinaria risco maior de lesão hepática, já que dependendo do tipo de 

ácido graxo que é consumido, esse elemento pode gerar respostas 

metabólicas diversas e diferentes níveis de estresse oxidativo no 

indivíduo.(54) Nas gestantes com DMG, por nós avaliadas, entretanto, não 

observamos consumo elevado de lipídios. Ressalte-se que a DHGNA 

deve ser considerada multifatorial (55) e, até momento, sua origem não 

está totalmente elucidada e que o desequilíbrio da dieta, e não o aumento 

de um único elemento pode ser o fator central.  

Quanto ao consumo proteico pelo R24, o grupo SDHGNA 

apresentou maior consumo desse macronutriente (m= 19,83%; iiq= 

17,83-25,26) que o grupo CDHGNA (m= 15,28%; iiq= 13,53-17,55). Ao 

compararmos o consumo de ambos os grupos com o preconizado pelo 

DRIS para o período gestacional, observamos que, somente o grupo 

SDHGNA apresentou valor mediano dentro do recomendado (10%-
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15%). Assim, o menor consumo de proteínas, abaixo do recomendado, 

pode facilitar distúrbio metabólico com depósito celular anormal. 

(43,44,46,56)  

Quanto ao consumo de fibras alimentares na gestação, essas 

substâncias derivadas dos vegetais, quando consumidas em quantidades 

adequadas (20 à 30 g de fibra alimentar por dia)(9) proporcionam para o 

organismo a promoção de sensação de saciedade, diminuição dos 

triglicérides, melhor funcionamento do trânsito gastrointestinal e nos 

pacientes com DM, melhor controle glicêmico por promoverem absorção 

mais lenta da glicose sanguínea.(57-59) 

Nossa hipótese previa que as fibras alimentares podem ter papel 

no tratamento da DHGNA pelas propriedades que exercem.  

Ao avaliarmos o consumo de fibra alimentar em ambos os grupos, 

nossos dados mostraram que as pacientes do grupo CDHGNA 

consumiam menor quantidade de fibra (m=9,2g) em relação ao grupo 

SDHGNA (m=10,9g), sendo esta diferença estatisticamente significante.  

Outros estudos também referiram que o padrão alimentar de 

indivíduos com DHGNA se associa à ausência de alimentos fonte de 

fibra alimentar como as, frutas, legumes e verduras. (44-47,60-63) 

Apesar de sabermos os benefícios que a fibra alimentar 

proporciona para organismo e também na gravidez, observamos que em 

ambos os grupos, as gestantes apresentaram, através do R24 aplicado, 

baixa ingestão desse elemento quando comparado à recomendação da 

DRIS para gestação. Esse nosso achado em parte, reflete o consumo 

habitual da população urbana brasileira que é caracterizada por padrão 

alimentar com baixo teor de fibra alimentar. (64,65) 
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A partir de estudos que observaram que uma parte da população 

brasileira referia baixo consumo de fibra alimentar, foram criadas 

algumas estratégias de mudanças de hábitos alimentares como o Guia 

Alimentar para População Brasileira(66) que sugere que os indivíduos 

prefiram o consumo de frutas, verduras e legumes sempre que possível 

em sua totalidade, diariamente, assim como os talos, cascas e sementes 

uma vez que, esses alimentos são fontes de fibra alimentar, de 

antioxidantes como vitamina A, C e E, e também fonte de minerais como 

zinco e selênio. Essa mudança alimentar é necessária pois o Brasil é país 

com aumento acelerado de obesidade e diabetes e esteatose hepática, 

assim julgamos que a adoção desse guia possa colaborar ao não 

desenvolvimento destas patologias. 

É interessante observar que, assim como em nossos achados, em 

outras culturas com hábitos alimentares e religiosos diferentes, o baixo 

consumo de fibra alimentar também foi observado. Zolfaghari et al. (67), 

ao investigarem os hábitos alimentares de 140 iranianos CDHGNA e 

SDHGNA, constataram que os pacientes pertencentes ao grupo 

CDHGNA também referiram menor teor de fibra alimentar em 

comparação ao grupo SDHGNA, padrão de consumo alimentar similar 

ao verificado por nós. 

Ressalte-se, portanto, que há necessidade de investigar qual razão 

leva as gestantes a ingerirem pouca fibra alimentar, e a partir desse 

conhecimento desenvolver ações educativas na forma de orientações 

nutricionais como a inclusão de farinhas ricas em fibra, adição de 

sementes como chia, linhaça e até na forma de suplementação de fibra 

alimentar na dieta habitual da gestante, na tentativa de modificar esse 
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baixo consumo de fibra alimentar. Essa conduta deve ser adotada assim 

que as mulheres procurarem assistência pré-natal.  

Na avaliação dos micronutrientes da alimentação consumida nas 

24 horas que antecederam a investigação, demos destaque neste estudo, a 

três importantes antioxidantes: as vitaminas A C e E. Essas três 

vitaminas estão presentes em alimentos que fazem parte da dieta 

recomendável, principalmente frutas e legumes (68,69), e possuem papel na 

manutenção do sistema imunológico durante o período gestacional e na 

prevenção de algumas patologias associadas à gestação. (70) 

A importância dos antioxidantes nas doenças hepáticas já foi 

sugerida em estudos e revisões prévias. Considera-se que alterações do 

fígado possam ser decorrentes do estresse oxidativo, cujo processo final 

de peroxidação de lípides seria responsável pela expressão de citocinas 

inflamatórias, incluindo o fator de necrose tumoral TNF-α resultando em 

atividade inflamatória que promoveria o dano da célula hepática. (71) 

Em nosso estudo, as gestantes avaliadas apresentaram ingestão 

abaixo do recomendado pela DRIS para período gestacional de vitamina 

A em ambos os grupos: CDHGNA (m=75,3mg) e SDHGNA (m=63,0 

mg), sem diferença entre eles.  

A carência desse nutriente pode gerar deficiência de vitamina A 

primária que é o resultado do consumo insuficiente através da 

alimentação, também conhecido, como estado clínico de “fome oculta” 

que é uma forma subclínica dessa carência nutricional e sem 

manifestações clínicas.(72) No entanto, a deficiência a longo prazo gera 

quadro de hipovitaminose A que está relacionada à possibilidade de 
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cegueira noturna e complicações na gestação por afetar o 

desenvolvimento embrionário.(73)  

E em relação à DHGNA, alguns relatos referem que a baixa 

quantidade desse nutriente pode implicar no aumento do risco dessas 

pacientes virem a desenvolver a DHGNA. (74-77)  

Quanto ao consumo alimentar de vitamina C medido através da 

aplicação do R24, não observamos diferença estatisticamente 

significante quanto ao consumo desse micronutriente, mas pudemos 

verificar que as pacientes do grupo SDHGNA ingeriram vitamina C 

dietética dentro do recomendado (m=83,2 mg), enquanto as do grupo 

CDHGNA consumiram menos que o recomendado (m=59,1 mg).  

Han et al. (78), realizando estudo de caráter transversal com 348 

adultos coreanos, não relataram diferença entre consumo de vitamina C 

entre as pacientes dos grupos CDHGNA e SDHGNA. Esse resultado se 

assemelhou aos encontrados em nosso estudo.   

Em relação às hepatopatias, Vos et al.(79), em sua pesquisa em 

crianças com esteatose, verificaram que o consumo de vitamina E 

dietética correlacionava-se à evolução histopatológica da DHGNA, 

sendo que comparando os níveis de ingestão de vitamina E com o grau 

de evolução da doença, evidenciaram que quanto menor o consumo 

desse nutriente, maior o grau de evolução da DHGNA.  

Em nosso estudo, as pacientes do grupo SDHGNA (m=3,6μg) e do 

grupo CDHGNA (m=3,8μg), apresentaram consumo dietético recente de 

vitamina E abaixo do recomendado, e sem diferença estatística 

significante entre eles. Nossos resultados foram semelhantes aos do 

estudo realizado por Crispim et al.(50), que ao avaliarem consumo 
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alimentar dos portadores de DHGNA e a presença e a ausência de 

esteatoepatite não alcoólica e síndrome metabólica em adultos, 

observaram que 68% dos pacientes estudados apresentavam ingestão 

dietética insuficiente de vitamina E pela alimentação. 

Nossos resultados demonstram que não há evidências de que o 

consumo de vitaminas com poder antioxidante seja diferente entre 

pacientes diabéticas com e sem esteatose, contudo, observamos que as 

pacientes de ambos os grupos relataram consumo em baixa quantidade 

desses antioxidantes quando comparado às recomendações nutricionais 

para o período gestacional, merecendo que mais investigações sejam 

feitas sobre seu papel.  

Adicionalmente, também estudamos dois importantes 

oligoelementos da dieta que são o selênio e o zinco, que têm papel na 

prevenção de danos celulares ao longo da vida (70) e que podem ser 

importantes na DHGNA. 

O selênio é um micronutriente encontrado nas carnes e miúdos, 

bem como em pescados, cereais, ovos, alho, cogumelos, nozes e na 

castanha-do-brasil. (80,81) Ele desempenha ação antioxidante, 

neutralizando os radicais livres, com função sobre o sistema 

imunológico. (82-85) 

Em nosso estudo, ao avaliarmos o consumo dietético de selênio 

nas gestantes CDHGNA e SDHGNA através do R24, apuramos que o 

consumo desse nutriente estava abaixo do recomendado em ambos os 

grupos e não houve diferença estatística significante entre eles.  

Em relação ao zinco, ele é um micronutriente que difere dos outros 

metais de transição, pois, contém a camada eletrônica ''d'' completa e 
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assim não participa de reações redox, mas como um componente 

estrutural e/ou funcional de várias metaloenzimas e metaloproteínas, o 

zinco participa de muitas reações do metabolismo celular, incluindo 

processos fisiológicos, tais como função imune, defesa antioxidante, 

crescimento e desenvolvimento.(86) 

Mariscos, ostras, carnes vermelhas, fígado, miúdos e ovos são 

consideradas as melhores fontes de zinco, assim como as nozes e 

leguminosas, fontes relativamente boas desse micronutriente. (86) 

Estudos têm sido descritos procurando associar a baixa ingestão 

desse oligoelemento através da alimentação à ocorrência de diversas 

doenças. (87,88) 

Em nossa pesquisa, não identificamos relação da ingesta recente 

de zinco com o diagnóstico da DHGNA nas gestantes pois, não 

observamos diferença quanto ao consumo deste micronutriente nas 

pacientes CDHGNA e SDHGNA, mas verificamos que os valores de 

consumo encontrados estavam inadequados quando comparados às 

recomendações nutricionais. 

Nossos achados nos permitem afirmar que é importante orientar 

mudanças alimentares no início do pré-natal, aproveitando esta 

oportunidade em que a gestante vem à consulta médica, para que elas 

possam ser ensinadas que a dieta em desequilíbrio, determina risco maior 

de modificações hepáticas, e que uma alimentação equilibrada que inclui 

as frutas, legumes e vegetais resulta na melhoria do quadro da histologia 

hepática das pacientes com DMG. 

Intervenções na mudança dos hábitos alimentares dessas gestantes, 

como exclusão ou redução no consumo de alimentos processados e 
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ultraprocessados ricos em gorduras saturadas e trans, bem como priorizar 

inclusão na alimentação de alimentos in natura pelo efeito benéfico que 

a fibra alimentar apresenta na gestação, também, são considerados 

importantes no controle e/ou progressão da DHGNA.  

Para avaliarmos o consumo alimentar dos últimos 6 meses, por 

ocasião da primeira consulta de pré-natal no Centro de Diabetes, 

utilizamos o QQFA, com o intuito de verificar hábitos alimentares 

dessas mulheres no período que precedeu imediatamente a gravidez e o 

diagnóstico de DMG, e se esses hábitos eram diferentes entre as 

pacientes com e sem DHGNA. Foram analisados os mesmos alimentos 

referidos no R24.  

O consumo calórico obtido através do QQFA, mostrou-se 

semelhante entre as mulheres de ambos os grupos e foi considerado 

dentro da quantidade adequada (ingestão de 1800 a 2500 cal/d) para 

mulheres gestantes. (11) 

Causou-nos estranheza esse achado, pois as pacientes de ambos os 

grupos na avaliação nutricional, tanto antes da gestação quanto na 

gravidez, apresentavam peso acima do adequado, no entanto, o consumo 

de calorias dos últimos meses de ambos os grupos estava dentro do 

recomendado. Este resultado também foi diferente do que verificamos 

nas pacientes dos dois grupos através do R24 em que foi possível 

observar maior consumo calórico no grupo CDHGNA em comparação 

ao SDHGNA.   

Podemos supor que essa diferença aconteceu pelo fato do QQFA 

refletir  período de tempo maior do consumo alimentar que é  habitual 

para aquela pessoa, exigindo que a paciente expresse em quantidade e 
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número de vezes que consumiu determinado nutriente e sabemos que 

essa recordação pode não ser totalmente real, além de se estudar período 

de vida ao redor do diagnóstico da gravidez, momento em que existe 

temor da mulher em ganhar peso na gestação, o que recebe estímulo pela 

família, amigos e mídia. 

Em relação ao percentual de consumo de carboidrato obtido pelo 

QQFA, observamos que o grupo SDHGNA apresentou menor consumo 

desse macronutriente quando comparado ao grupo CDHGNA, apesar 

de ambos os grupos estarem também dentro do recomendado segundo 

recomendações nutricionais para gestação (DRIS). O fato de termos 

encontrado consumo maior de carboidrato no grupo CDHGNA tanto na 

aplicação do R24 quanto do QQFA, reforça que esta substância, em 

dieta não equilibrada, possa ter associação com a DHGNA e vai de 

encontro a estudos publicados na literatura que a quantidade e 

qualidade do carboidrato da alimentação ingerido tem impacto no 

desfecho da DHGNA.(43-46) 

Quanto ao consumo de lipídios obtido através do QQFA, tanto as 

gestantes do grupo SDHGNA quanto as do grupo CDHGNA 

apresentaram consumo dentro do recomendado para o período 

gestacional com base nas recomendações da DRIS e o consumo de 

ambos os grupos foram semelhantes, portanto, não houve diferença 

estatística significante entre eles. Resultado que foi semelhante ao obtido 

pela aplicação do R24 em que não encontramos diferença entre consumo 

de ambos os grupos. Podemos intuir que se a quantidade de gordura 

estiver dentro do recomendado na gravidez não se relacionaria à piora da 

condição hepática. 
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Ao avaliarmos consumo proteico através do QQFA, observamos 

que o grupo SDHGNA apresentou maior consumo de proteína 

(m=17,2%; iiq=15,82-19,8) quando comparado ao grupo CDHGNA 

(m=15,67%; iiq=13,37-16,68), e ao analisarmos a adequação desse 

consumo com base na DRIS para período gestacional, observamos que 

somente o consumo de proteína do grupo SDHGNA estava acima do 

recomendado. Resultado este, que se mostrou semelhante pela aplicação 

do R24 em que o grupo SDHGNA apresentou maior consumo de 

proteína quando comparado ao grupo CDHGNA. Esses achados 

causaram-nos estranheza, pois essa relação foi inversa ao que a literatura 

aponta. (44-46,89) Julgamos que o desequilíbrio entre os componentes da 

dieta talvez tenha maior importância no resultado. 

Através do QQFA o grupo SDHGNA apresentou maior consumo 

de fibra alimentar (m=13,3g) quando comparado ao grupo CDHGNA 

(m=10,7g), sendo que em ambos o consumo acontecia em quantidade 

abaixo da recomendada. Esses resultados foram semelhantes aos 

observados através da aplicação do R24.  

Os efeitos positivos da fibra alimentar têm sido reafirmados por 

diversos estudos e estão relacionados, em parte, ao fato de que uma 

parcela da fermentação de seus componentes ocorre no intestino grosso, 

o que produz impacto sobre a velocidade do trânsito intestinal, sobre o 

pH do cólon e sobre a produção de subprodutos com importante função 

fisiológica. Pessoas com grande consumo de fibras têm menos risco de 

desenvolver doença coronariana, hipertensão, obesidade, diabetes e 

câncer de cólon. O aumento na ingestão de fibras reduz os níveis séricos 

de colesterol, melhora a glicemia em pacientes com diabetes, reduz o 
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peso corporal e foi associado com menores níveis séricos de proteína C 

reativa ultrassensível. (90)  

Nossos achados demonstram que o consumo menor de fibras se 

associou a risco maior de desenvolvimento da DHGNA em pacientes 

grávidas com DMG. Para termos certeza do papel protetor da fibra há 

necessidade de estudos randomizados com dieta enriquecida com fibra 

para nos assegurarmos de sua importância. Em nossa ótica, entretanto, 

cremos que esse achado de nosso estudo nos permite, desde já, orientar 

no pré-natal, alimentos ricos em fibras, pois não apresentam riscos e não 

têm custo elevado ou gosto muito diferente dos consumidos 

habitualmente.  

Em relação aos micronutrientes, tanto o consumo da vitamina A 

quanto o da vitamina E, avaliado pelo QQFA, estavam abaixo do 

recomendado e não houve diferença estatística significante entre os 

grupos avaliados, resultados esses que também foram semelhantes aos 

encontrados através do R24.  

Já o consumo de vitamina C obtido através do QQFA, tanto no 

grupo CDHGNA quanto no SDHGNA apresentou-se adequado, dentro 

do recomendado. Na avaliação do consumo recente havíamos achado 

que somente o grupo SDHGNA apresentava ingesta adequada.  

Este resultado diferente, encontrado somente no R24 pode ser 

atribuído à limitação do inquérito alimentar que dá uma imagem muito 

pontual do padrão alimentar habitual do indivíduo.  

Encontramos na literatura um relato de associação positiva entre 

baixa ingestão de vitamina C com DHGNA(78), porém, até o momento 

não é possível afirmar que este nutriente em quantidades baixas esteja 
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associado ao desenvolvimento e/ou progressão da DHGNA visto que, 

outros estudos afirmam não existir diferença entre o consumo de 

indivíduos CDHGNA e o dos indivíduos saudáveis.(91,92) Nossos achados 

também não mostraram que a vitamina C, com sua característica 

antioxidante, tenha tido influência sobre a DHGNA. Cremos ser 

importante mais investigações para elucidar essa possível relação. 

Quanto ao consumo de selênio, ambos os grupos apresentaram 

ingestão abaixo do recomendado e também não houve diferença 

estatística significante entre os grupos. Não identificamos nenhum 

estudo na literatura que fizesse associação entre a baixa ingestão de 

selênio com desenvolvimento da DHGNA.  

Em relação ao consumo de zinco também ambos os grupos 

apresentaram baixa ingestão dietética desse nutriente e não identificamos 

diferença estatística significante entre eles. Resultados esses que se 

assemelham aos já encontrados através da aplicação do R24. Nossos 

resultados estão parcialmente de acordo com o que verificamos na 

literatura em que não foi descrita nenhuma relação causal entre a 

ingestão de zinco com o desenvolvimento da DHGNA, embora alguns 

estudos refiram que baixas quantidades desse oligoelemento estão 

associadas a complicações hepáticas. (93,94) 

Nossos dados demonstram que não existe um único elemento da 

dieta que esteja associado ou seja o causador da DHGNA, mas que o 

desequilíbrio entre os nutrientes é encontrado nas gestantes com diabetes 

gestacional e essa doença. 
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Acreditamos ser importante estabelecer, nas consultas de pré-

natal, orientações de dietas saudáveis e que possam ser diversificadas 

com substituições de grupos alimentares.  

Podemos afirmar que pacientes com DMG devem ser orientadas a 

manter dieta com quantidade adequada de fibras, assim como com a 

substituição dos carboidratos simples da alimentação pelos carboidratos 

complexos que são enriquecidos de fibra alimentar, respeitando 

diferenças regionais e o gosto das pacientes, para que a gravidez seja um 

momento que permita não só assistência médica propriamente dita, mas 

de melhora de qualidade de vida futura, evitando a DHGNA na gestação. 

Este estudo é original em diversos aspectos. É o primeiro estudo 

que faz comparação de consumo alimentar em gestantes com DMG 

CDHGNA e SDHGNA no Brasil. Além disso, é o primeiro a utilizar 

instrumento validado para gestantes em língua portuguesa que avalia 

consumo alimentar de gestantes com DMG CDHGNA e SDHGNA no 

Brasil.  

Dentre as limitações do presente estudo, destaca-se, a 

aplicabilidade de somente um R24 e um QQFA na avaliação do consumo 

alimentar de ambos os grupos, sendo que o ideal seria a aplicação de 

mais de um recordatório alimentar em períodos diferentes(95); mas as 

características do Serviço e da população atendida não nos permitiram 

fazê-lo.  

Acreditamos, entretanto, que os resultados obtidos através de 

ambos os questionários R24 e QQFA, confirmaram as hipóteses iniciais 

de que os tipos de alimentos consumidos, e o desequilíbrio de 

quantidades dos diferentes nutrientes da dieta definem um padrão 
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alimentar considerado de risco no desenvolvimento da DHGNA nas 

pacientes com DMG. Essas são duas doenças que podem estar 

associadas e serem consequência de hábitos dietéticos ao longo da vida 

da mulher. Intervenções na orientação alimentar podem ser benéficas 

para evitar o aumento de DMG e DHGNA, o que não exige tecnologia, 

dinheiro, mas um trabalho conjunto da equipe de saúde para conseguir 

mudança de hábito das brasileiras. 
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• Nossos achados nos permitem concluir que as gestantes com DMG 

e CDHGNA diagnosticada pelo US relatam dieta com mais 

carboidrato simples e menor teor de fibra do que as que não tem a 

doença.  

• Na dieta das últimas 24h anteriores à aplicação do R24, as gestantes 

CDHGNA apresentaram maior consumo calórico, maior consumo 

de carboidratos simples e menor teor de fibra alimentar em 

comparação ao consumo das gestantes SDHGNA. 

• O consumo alimentar dos últimos meses, avaliado pela aplicação do 

QQFA mostrou que as gestantes CDHGNA referiram maior 

consumo de carboidratos simples e baixo consumo de fibra 

alimentar em comparação às gestantes SDHGNA. Quanto aos 

micronutrientes podemos concluir que eles não foram fatores que se 

associaram à DHGNA, neste estudo.  
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Anexo 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Departamento Obstetrícia 

Escola Paulista de Medicina 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do protocolo de pesquisa: Comparação do consumo alimentar em gestantes 

com DMG com e sem doença hepática gordurosa não alcoólica. 

Este projeto realizado no centro de atendimento ao Diabetes Mellitus Gestacional do 

Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina tem como um dos seus objetivos comparar o consumo alimentar passado e 

recente de gestantes com diabetes mellitus gestacional com e sem doença hepática 

gordurosa não alcoólica mediante a aplicação do recordatório de 24 horas e o 

questionário quantitativo de frequência do consumo alimentar. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária nesse 

estudo. 

1 – Gostaríamos que você respondesse esses dois questionários, o que deve demorar 

cerca de 25 minutos, com perguntas sobre os tipos de alimentos e suas quantidades que 

foram consumidos nas últimas 24 horas e também sobre os tipos de alimentos 

consumidos nos últimos 6 meses para que a partir dos alimentos e seus grupos 

alimentares informados na entrevista se possa fazer uma análise do  padrão alimentar e 

os principais alimentos que possam estar relacionados com o desenvolvimento ou 

progressão da esteatose hepática não alcoólica que é definido como acumulo de 

gordura no fígado. Após aplicação dos dois inquéritos também serão coletados os 

dados do seu peso e altura para classificarmos seu estado nutricional atual segundo o 

Índice de Massa Corporal (IMC) e logo após a realização do exame ultrassonográfico; 

2–Todas as informações que você fornecer serão mantidas em sigilo, seu nome não 

será divulgado em nenhuma publicação, e os dados que iremos coletar serão somente 

para esta pesquisa; 

3 – Como benefício de sua participação você poderá expor suas maiores dificuldades 

quanto à alimentação e o pesquisador poderá ajuda-la da melhor maneira possível com 

orientações sobre mudança de hábitos alimentares. Participando desta pesquisa você 

irá contribuir para melhor entendimento sobre as possíveis causas do desenvolvimento 

ou progressão da doença hepática gordurosa não alcoólica nas mulheres com diabetes 

gestacional; 

4 - Será ainda feito um exame ultrassonográfico do seu fígado, que será realizado por 

um examinador (médico) especialista da área para avaliar a quantidade de gordura 

neste órgão. Este exame é indolor; será aplicado um gel em sua barriga e será feita uma 

pequena pressão sobre a região. 
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5 – Você poderá solicitar a qualquer momento orientações e esclarecimentos quanto 

aos objetivos desta pesquisa; 

6 – Você poderá optar a qualquer momento por não continuar participando da 

pesquisa, sem prejudicar seu acompanhamento ambulatorial no ambulatório de 

diabetes; 

7 – A qualquer momento você poderá esclarecer suas dúvidas com pesquisador 

responsável: Nutricionista Lucas Almeida das Chagas pelo tel. (11) 95114- 0196 ou 

com a Profa. Dra. Rosiane Mattar que pode ser encontrada nessa instituição no 

endereço Rua Napoleão de Barros nº 875, tel. 50817279 ou pelo telefone (11) 

55711478. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

também poderá entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/ 

UNIFESP – e-mail: CEP@unifesp.edu.br.  Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55 - 

04020 – 050. Tel. 5571- 1062, fax: 5539- 7162; 

9 – A qualquer momento você poderá retirar este consentimento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer problema; 

10 – Este documento é elaborado em duas vias, assinado ao final e rubricado em todas 

as páginas, e uma das vias será entregue a você; 

11 – Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

qualquer prejuízo ou dano decorrente desta pesquisa poderá receber indenizações a que 

tem direito e também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

12 – Essa pesquisa não oferece a você nenhum risco. 

 

 

Nome da Paciente: _____________________________________ 

 

 

_____________________________________  Data ____/_____/_____  

Assinatura da paciente / representante legal  

 

 

Declaro que obtive de forma voluntária e apropriada o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente para a participação neste estudo.  

 

 

Nome do Pesquisador: _____________________________________ 

 

 

_____________________________________   Data ____/_____/_____  

Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo 2 – Questionário Sócio Demográfico 

 

FICHA DE DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

Coleta de dados: 

Data: _____/_____/______responsável pela coleta: __________________________ 

Local da coleta: ______________________Hora da coleta:_____________________ 

Encaminhado de: ______________________________________________________ 

Identificação: 

Nome:______________________________________________ RH-HSP _________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

CEP: _________________________ Natural: ________________________________ 

Telefone: ____________________ / Celular: ____________________/____________ 

Idade:______ Escolaridade: ___________________ 

Profissão:________________________  

Renda familiar ________________________ Números de pessoas na familía_______ 

Estado civil: (   ) casada  (   ) união consensual  (   ) solteira (   ) Outras:____________ 

Religião________________________ 

Cor/Raça (auto-declarada): 

Paciente:     (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

Pai:                  (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

Mãe:     (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

Avó Materna:  (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

Avô Materno:  (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

Avó Paterna: (   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 

Avô Paterno:(   ) branca (   ) negra (   ) parda   (   ) indígena   (   ) asiática 
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Antecedentes Familiares 

Tem parentes de 1º grau com diabetes?  (   ) Não      (   ) Sim 

Se sim, quem? __________________________ desde quando? _________________ 

 

Antecedentes Pessoais:  

Tabagismo (   ) Não      (   ) Sim         Frequência: _____________________________ 

Etilismo (   ) Não      (   ) Sim         Frequência: _______________________________ 

 

Antecedentes Clínicos: 

Doença durante a gestação atual ( ) Não      (   ) Sim  _________________________ 

Faz uso de medicação? (   ) Não      (   ) Sim _________________________________ 

Internações clínicas: (   ) Não      (   ) Sim ___________________________________ 

Transfusão sanguínea: (   ) Não      (   ) Sim _________________________________ 

Intercorrências obstétricas até o momento (   ) Não      (   ) Sim __________________ 

 

Antecedentes Obstétricos 

Ano Gestação Tipo de 

parto 

Sexo Peso ao 

nascer 

Intercorrências

Maternas 

Intercorrências

Neonatais 
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Idade Gestacional na data da coleta:         

DUM : _____/_____/______                          IG atual baseada na DUM:  ______ semanas 

Data do 1o US: _____/_____/______             IG no 1º US: ______ semanas 

IG atual baseada em 1ª US: ______ semanas  

 

Exame Físico     Data: _____/_____/______    

Peso Pré- gestacional:  _______ Kg/m2     Altura _______ m      

IMC Pré-gestacional ______ Kg/m2 

Peso atual _______ Kg   
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Anexo 3 – Recordatório alimentar de 24 horas 

 

Nome: ____________________________ Data: ______ Registro:_____ 

 

Data/ hora Quantidade Alimento 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Obs.: colocar a quantidade em medida caseira: copo, colher, prato fundo, pires, etc. 
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Anexo 4 – Livro de Medidas Caseiras 
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Anexo 5 – Questionário quantitativo de frequência alimentar para gestantes 

 

Questionário Quantitativo de Frequência Alimentar para Gestantes 

Nome:___________________________________ Data:___________ Idade: _____ 

Semanas gestacionais: ______ semanas ________ trimestre gestacional 

Peso atual: _________ 

Grupos de alimentos 
Quantas vezes  

você come 
Frequência Porção média Sua porção Codificação 

Pão Francês, pão de forma. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade(50g) P  M  G  EG  
Rosca doce ou sonho N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 um P (60g) P  M  G  EG  
Bolo N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 ft G (100g) P  M  G  EG  
Pão integral N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 fatias (50g) P  M  G  EG  
Torrada, bolacha salgada ou biscoito de polvilho N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 5 unidades (33g) P  M  G  EG  
Bolacha doce sem recheio (Maisena, cookies simples, 
amanteigada, mel e aveia) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 10 unidades (50g) P  M  G  EG  

Bolacha doce com recheio (bolachas recheadas, com goiaba 
ou wafer) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 7 unidades (87,5g) P  M  G  EG  

Geleia, mel ou melado N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 col sob (10g) P  M  G  EG  
Manteiga N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 pt faca (5g) P  M  G  EG  
Margarina ( ) comum ( ) light N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 pt faca (5g) P  M  G  EG  
Requeijão N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 pf faca CH (10g) P  M  G  EG  
Queijo Branco (fresco, ricota, cottage) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 pedaços M (50g) P  M  G  EG  
Queijos amarelos (parmesão, mussarela, provolone, prato) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 ft M (30g) P  M  G  EG  
Mortadela, salame, presunto, peito de peru ou salsicha N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 ft M (40g) P  M  G  EG  
Leite (  ) integral (  ) desnatado N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 cp req CH (250g) P  M  G  EG  
Achocolatado ou cappuccino (pó) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 cols sob (22g) P  M  G  EG  
Vitamina de fruta com leite N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 cp G CH (300g) P  M  G  EG  
Mingau N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 prato fundo (200g) P  M  G  EG  
Iogurte integral (Coalhada, iogurte natural ou iogurte de frutas) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 cp Req r (200g) P  M  G  EG  
Iogurte desnatado N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 copo P (150g) P  M  G  EG  
Suco de laranja natural N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 copo de Req CH (250g) P  M  G  EG  
Suco de frutas (natural) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 copo de Req CH (250g) P  M  G  EG  
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Suco artificial ou refrigerante N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 copo de Req CH (250g) P  M  G  EG  
Café N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 xícara de café (50g) P  M  G  EG  
Abacaxi N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 fatias médias (200g) P  M  G  EG  
Banana N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade média (80g) P  M  G  EG  
Mexerica, laranja N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade média (160g) P  M  G  EG  
Goiaba N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 unidades médias (340g) P  M  G  EG  
Manga, caqui N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade média (180g) P  M  G  EG  
Maçã, pera N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade média (93g) P  M  G  EG  
Melancia, melão N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 fatia média (200g) P  M  G  EG  
Mamão papaia, mamão formosa N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 fatia média (170g) P  M  G  EG  
Morango N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 9 unidades grandes (180g) P  M  G  EG  
Pêssego N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 3 unidades médias (300g) P  M  G  EG  
Abacate ou abacatada N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 fatia média (147,5g) P  M  G  EG  
Uva N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 cacho pequeno (170g) P  M  G  EG  
Acelga, alface, repolho (cru ou cozido) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 prato de sobremesa (36g) P  M  G  EG  
Agrião, almeirão, rúcula, couve N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 pt CH (50g) P  M  G  EG  
Beterraba (crua ou cozida) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 ft G (52g) P  M  G  EG  
Cenoura (crua ou cozida) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 col S CH (30g) P  M  G  EG  
Pepino N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 pires CH (120g) P  M  G  EG  
Tomate N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 un M (90g) P  M  G  EG  
Abóbora N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 pires (135g) P  M  G  EG  
Abobrinha N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 un P (72g) P  M  G  EG  
Mandioca, batata ou purê de batata ou mandioquinha  
(  ) frita (  ) cozida 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 
1 esc M r (95g) 
1 esc M r (95g) 

P  M  G  EG 
 

Brócolis N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 ramo M (30g) P  M  G  EG  
Outros legumes (como vagem, chuchu e couve-flor) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 esc M CH (90g) P  M  G  EG  
Milho verde N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 4 colSp CH ou 1 espiga (100g) P  M  G  EG  
Arroz branco N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 esc M CH (170g) P  M  G  EG  
Risoto, arroz carreteiro ou arroz à grega, canja N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 col A CH (134g) P  M  G  EG  
Arroz integral N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 col A CH (134g) P  M  G  EG  
Feijão cozido N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 co M (156g) P  M  G  EG  
Feijão temperado (Feijoada, Com linguiça ou bacon) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 3 e ½co M (273g) P  M  G  EG  
Miojo N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 pacote (80g) P  M  G  EG  
Lasanha ou massas recheadas com carne N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 esc Gr ou 1 pedaço P (122,5g) P  M  G  EG  
Macarrão, outras massas N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 esc M CH (220g) P  M  G  EG  
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Quando consome 
(  ) Branco        (  ) 

massa, qual tipo: 
À Bolonhesa ou de 
frango Quatro queijos 

molho 
adicional 
(  ) Ao sugo 

( ) Alho e óleo   

Carne bovina frita, carne de panela N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 filé M ou 3 pedaços M (100g) P  M  G  EG  
(  ) Bife grelhado 
(  ) Carne moída 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 
1 filé M (100g)  
4 colsSp CH (120g) 

P  M  G  EG 
 

Strogonoff de carne, bife à role, carne com legumes N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 colhs A CH (80g) P  M  G  EG  
Frango frito N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 filé M (180g) P  M  G  EG  
Frango assado N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 filé M (180g) P  M  G  EG  
Frango xadrez, strogonoff de frango ou fricassê N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 colhsSp CH (120g) P  M  G  EG  
Carne de porco(  ) Pernil ou Lombo(  ) Linguiça N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1,5 Filé P (120g)1 gomo (60g) P  M  G  EG  
Bacon ou torresmo N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 6 ft (600g) P  M  G  EG  
Peixe cozido N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 Filé M (100g) P  M  G  EG  
Peixe frito N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 Filé M (100g) P  M  G  EG  
Atum N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 col SP ch (32g) P  M  G  EG  
Sardinha N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 unidades (82g) P  M  G  EG  
Ovo(  ) Cozido(  ) Frito(  ) Omelete N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade (50g) P  M  G  EG  
Fígado ou moela N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 un M (30g) P  M  G  EG  
Dobradinha N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 3 colhsSp CH (97,5g) P  M  G  EG  
Frutos do mar N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 5 colhsSp CH (100g) P  M  G  EG  
Castanhas, nozes, amendoim. N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 8 unidades (20g) P  M  G  EG  
Sopa de legumes N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 prato fundo CH (310g) P  M  G  EG  
Doces com frutas ou picolé de frutas N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 colhsSp CH (80g) 

1 picolé ou 1 fatia M (60g) 
P  M  G  EG  

Doces com leite N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 fatia M (69g) P  M  G  EG  
Sorvete (massa) N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 bola G (100g) P  M  G  EG  
Chocolate N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 bombom ou 1 filete (30g) P  M  G  EG  
Paçoca, pé de moleque N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 unidades (60g) P  M  G  EG  
Salgado frito N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade G (100g) P  M  G  EG  
Salgado assado N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade M (80g) P  M  G  EG  
Salgadinho tipo “Chips” ou pipoca N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 pct (96g) ou 1 saco M de 

pipoca (20g) 
P  M  G  EG  

Lanches, cachorro quente, hambúrguer N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 unidade (125g) P  M  G  EG  
Pizza N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 2 fatias M (210g) P  M  G  EG  
Açúcar (adicionado em bebidas N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D  S  M  G 1 col sob (16g) P  M  G  EG  
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Com qual frequência a senhora consome vegetais e quantas vezes? 

FREQUÊNCIA QUANTAS VEZES VOCÊ COME 

D S M G N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Com qual frequência a senhora consome frutas e quantas vezes? 

FREQUÊNCIA QUANTAS VEZES VOCÊ COME 

D S M G N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Quando consome frango você retira a pele? 1 (   ) Não 2 (   ) Ás vezes 3(   ) Sim 

 

Quando consome carne bovina você retira a gordura aparente? 1 (   ) Não 2 (   ) 

Ás vezes 3 (  ) Sim 

 

Quando a senhora consome atum é em água ou em óleo? (   ) Óleo  (   ) Água  

 

Como a senhora tempera a salada? 

(   )  Azeite extra- virgem     (   ) Óleo vegetal     (   ) Molho industrializado  (   ) Sal 

 

Que tipo de gordura a senhora usa para preparar as refeições? 

Óleo vegetal: (   ) soja       (   ) milho       (   ) girassol      (   ) canola      (   ) composto 

(   ) Margarina     (   ) Manteiga       (   ) Banha      (   ) Azeite   

 

Há algum alimento que você consome pelo menos 1x/semana que não foi citado? 

Alimento Frequência por 

semana 

Quantidade 

consumida 

Cod 

    

    

    

 

OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO E COLABORAÇÃO! 
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Anexo 6 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 7 – Artigo a ser submetido  

 

FOOD CONSUMPTION OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL 

DIABETES WITH AND WITHOUT NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER 

DISEASE 

 

Lucas Almeida das Chagas; Maria Regina Torloni; Victor Hugo Saucedo Sanchez; 

Bianca de Almeida Pititto; Patrícia Medici Dualib; Rosiane Mattar 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the food consumption of pregnant women with 

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) and its relationship with Non-Alcoholic 

Fatty Liver Disease (NAFLD). Methods: This descriptive cross-sectional study 

was carried out at the Diabetes Center-Unifesp, São Paulo, Brazil from 06/2018 to 

03/2019 and involved 60 pregnant women (24-34 weeks) with GD according to 

the criteria of the International Association for Diabetes and Pregnancy Study 

Group, with and without ultrasonographic diagnosis of NAFLD. Food 

consumption was measured using the quantitative food frequency questionnaire 

(FFQQ). Student's t and Mann Whitney tests were used for comparisons between 

groups. Results: The consumption of total calories and lipids was similar in 

pregnant women with (N=xx) and without (N=xx) NAFLD and within the 

recommended range. However, pregnant women with NAFLD had significantly 

higher consumption of carbohydrates (59.5% x 53.2% P=0.003) and significantly 

lower consumption of protein (15.7% x 17.0% P=0.005), fiber (10.7 x 13.3 g/day. 

P=0.010) and vitamin C (151.8 x 192.6 mg/day P=0.008) than pregnant women 

without NAFLD. Conclusion: Pregnant women with GD and NAFLD have a 

different eating pattern than pregnant women with GD without NAFLD. 

Keywords: Gestational Diabetes Mellitus, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, 

Food Consumption. 
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INTRODUCTION 

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a clinicopathological condition 

characterized by the deposition of lipids in the hepatocytes of individuals without a 

history of alcoholism.(1) Primary NAFLD affects people with comorbidities such as 

obesity, type 2 diabetes mellitus (DMT2), systemic arterial hypertension (SAH), 

hypertriglyceridemia, low concentration of high-intensity lipoproteins (HDL) and 

insulin resistance (RI). Secondary NAFLD is associated with drug use, exposure to 

environmental toxins, inborn errors of metabolism, and hepatitis C. (2) 

The importance of NAFLD has grown over the last few years due to the 

increase in its prevalence and its possible evolution to non-alcoholic steatohepatitis 

or cirrhosis. (3) The prevalence of NAFLD varies according to the population studied 

and the methodology used in its diagnosis. The worldwide prevalence of NAFLD 

ranges from 6% to 35%, with a median of 20%.(4) According to a Brazilian study 

involving middle-aged adults (> 55 years), the prevalence of NAFLD diagnosed by 

USG was 35%.(5) The prevalence of NAFLD in pregnant women according to a 

recent study involving 108 Australian pregnant women with GD reported that 26.9% 

had NAFLD diagnosed by elastography.(6) The main risk factors for NAFLD are age, 

race/ethnicity, genetic predisposition, T2DM and obesity.(4) It is estimated that 

approximately 60%-75% of obese adults and 50%-70% of individuals with T2DM 

would have NAFLD diagnosed by ultrasound examination (USG).(7) 

A history of gestational diabetes mellitus (GDM) is a risk factor for the future 

development of NAFLD. (8-9) The increase in the prevalence of obesity observed 

worldwide, including among women of reproductive age, is a factor that contributes 

to the increase in the prevalence of NAFLD. According to the most recent data from 

the World Health Organization (WHO), 40% of adult women in the world are 

overweight (body mass index-BMI ≥ 25 kg/m2) and 15% are obese (BMI ≥ 30 

kg/m2).(10) Obesity is also a risk factor for the development of GDM.(11-12) 

Some studies suggest that excessive food consumption and imbalances in the 

composition of the diet could lead some individuals to accumulate large amounts of 

triglycerides in the liver, while becoming obese, determining factors for the 

development or progression of NAFLD.(13-17) However, there is still little knowledge 
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about the relationship between energy intake and dietary composition and liver 

disorders in humans.(18,19) 

The dietary pattern of individuals with NAFLD was characterized by high 

consumption of carbohydrates, sugary drinks, and saturated and trans fats.(15) 

Excessive consumption of fructose in adults can promote NAFLD and the 

progression of the condition to steatohepatitis and liver cirrhosis.(20-21) In a study 

involving female rats, a diet high in fructose and low in protein during pregnancy led 

to the emergence of glucose and NAFLD intolerance.(22) 

There are few studies on the dietary pattern of women of reproductive age 

with NAFLD (23,24) or on the dietary pattern of Brazilian pregnant women who 

developed GDM. (25,26) 

In view of this scenario, we planned this study whose main objective was to 

evaluate, among pregnant women with GD, possible differences in the dietary pattern 

of women with versus without NAFLD. Our hypothesis was that GD carriers with 

NAFLD would have higher caloric and carbohydrate intake than pregnant women 

without NAFLD. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This case-control study was carried out at the Diabetes Center of the São 

Paulo School of Medicine, Federal University of São Paulo (EPM - UNIFESP) in 

São Paulo, Brazil, between June 2018 and April 2019.  

All pregnant women undergoing prenatal care at UNIFESP-EPM undergo a 

75 g oral glucose tolerance test (OTT) between 24 and 34 weeks. The diagnosis of 

GD is given according to the criteria of the International Association for Diabetes 

and Pregnancy Study Group (IADSPG), that is, when they have one or more of the 

following blood glucose values: fasting 92 – 125 mg/dL, 1 hour after loading > 180 

mg /dL, or 2h post-load 153-199 mg/dL.(27-28) All pregnant women diagnosed with 

GD are referred to the Diabetes Center – EPM-UNIFESP to continue their prenatal 

care until the end of pregnancy. 

Pregnant women diagnosed with GD who were waiting for their first prenatal 

consultation at the Diabetes Center were invited to participate in this study. Inclusion 
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criteria were: recent diagnosis (< 2 weeks) of GD, age 18-45 years, gestational age 

24-34 weeks, single pregnancy with a live fetus and not having received nutritional 

advice yet. Pregnant women with any of the following were considered ineligible: 

illiterate, foreigners without command of the Portuguese language, with mental, 

hearing or visual impairment that made data collection impossible, with a diagnosis 

of other liver diseases (such as alcoholic hepatic steatosis, hepatitis B or C, cirrhosis 

autoimmune liver, malignant tumors), using drugs in the last six months that may 

cause NAFLD (such as estrogen, amiodarone, antiretrovirals, diltiazen and 

tamoxifen), with ascites, history of bariatric surgery, with acute or chronic infectious 

complications that may change eating habits (such as tuberculosis, leptospitosis, 

mononucleosis), women who were unable to report their pre-pregnancy weight or 

who reported being on a diet of any kind under the guidance of health professionals 

or any other person. We also excluded from the study the pregnant women who were 

unable to complete the FFQ for not remembering the foods consumed or not 

knowing how to inform the portion or frequency of each food consumed. 

All eligible pregnant women who agreed to participate in the study underwent 

liver US on the same day of recruitment. All exams were performed by a single 

physician, experienced in abdominal US, using a portable device brand Sanoace 

Pico, with a convex transducer with a frequency of 2.5 to 5 MHz. At the end of the 

exam, the physician issued a report with one of these diagnoses: echographically 

normal liver, mild steatosis, moderate steatosis or severe steatosis.(25) Then, he 

printed all the images of the exam and kept them in an envelope identified with the 

name of the pregnant woman, without the report. Within 30 days, a second examiner 

(a radiologist experienced in hepatic USG) re-evaluated the envelopes with the 

images and issued a second diagnostic report, without knowledge of the report of the 

1st examiner. In cases of disagreement in the reports of the 1st and 2nd examiner, the 

images would be evaluated by a more experienced 3rd examiner, without knowledge 

of the previous reports; the report of the 3rd examiner would be considered for the 

final diagnosis. This was not necessary as there was no disagreement between the 

reports of the 1st and 2nd examiners. 
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Immediately after liver USG, the nutritionist researcher measured the height 

of the participants using a stadiometer and their weight (kg), without shoes and only 

with underwear and a disposable apron, on a digital electronic scale model MEA 

07700 (Plenna, São Paulo, Brazil). Then, the participants answered an oral 

questionnaire to collect sociodemographic data, prenatal information, anthropometric 

data prior to pregnancy, and information on regular physical activity in the six 

months prior to the first prenatal consultation. Finally, the participants answered the 

written quantitative food frequency questionnaire (FFQQ) validated for Brazilian 

pregnant women. (29) 

We calculated the gestational BMI (current weight in kg/height in m2) and 

classified the pregnant women into one of the categories: underweight (BP), 

adequate (H), overweight (S) and obesity (O) proposed by Atalah.(30) We used self-

reported pre-pregnancy weight and researcher-measured height to categorize 

pregnant women as having pre-pregnancy BMI <18.5 kg/m2; 18.5-24.9 kg/m2; 25.0-

29.9 kg/m2; obesity ≥30.0 kg/m2.(31) We calculated the gestational weight gain up to 

the moment of recruitment based on the pre-gestational BMI and the weight 

measured by the researcher and classified the participants as having insufficient, 

adequate or excessive weight gain according to the recommendations of the Institute 

of Medicine.(31) 

The QQFA was used to assess the food consumption of pregnant women in 

the last 6 months; we use images of homemade measurements to facilitate the 

understanding of the participants. Subsequently, we converted the portion sizes 

referred to grams (g) and/or millimeters (mm) based on the portions proposed by the 

Brazilian population food guide. (32) The 25th, 50th, 75th 100th percentiles were used 

to determine the portion sizes: small (P), medium (M), large (G) and extra-large 

(EG). As for the food frequency of the foods eaten, number 1 represented daily 

frequency, 7 weekly frequency and 30 monthly frequency, in order to later calculate 

the distribution of reported food consumption in the last 6 months. (29) We use the 

Dietpro Clinic program. Version 6.1. BR: A.S. Sistemas, 2019.1 Download, to 

calculate the consumption of macro and micronutrients. The assessment of the 

adequacy of the participants' food consumption followed the recommendations of the 
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Dietary Reference Intakes (DRIs). Dietary intake was considered adequate when the 

frequency of the QQFA was between the mean reference value (Estimated Average 

Requirement EAR) and the tolerable upper limit of intake (Tolerable Upper Intake 

Level-UL).(33-34) 

The study included the first 30 eligible pregnant women with NAFLD and the 

first 30 eligible without NAFLD (convenience sample) matched with those in the 

first group regarding race, age (2 years), education, pre-pregnancy BMI, gestational 

BMI and gain weight in pregnancy. 

We present the characteristics of the participants in a descriptive way 

(frequencies, measures of central tendency and dispersion). We compared the food 

consumption of pregnant women with and without NAFLD using Student's Chi-

square test and Fisher's exact test using the SPSS program. Values of P < 0.05 were 

considered statistically significant. 

The study was approved by the UNIFESP Research Ethics Committee 

(CAEE 86210318.0.0000.5505) and all participants signed a consent form prior to 

inclusion. 

 

RESULTS 

We initially approached 83 pregnant women with GD, but we excluded 17 for 

not meeting the selection criteria (11 women reported that they were on a diet of any 

kind on the advice of health professionals before the first prenatal consultation at the 

diabetes center and 6 that they were unable to respond to the QQFA - they did not 

remember the foods consumed). Therefore, we included in the study 60 pregnant 

women (30 with and 30 without a diagnosis of USG of NAFLD). All NAFLD cases 

were mild (25/30, 83.3%) or moderate (5/30, 16.1%). There was no significant 

difference in the main characteristics of pregnant women with and without NAFLD, 

except for a lower proportion of pregnant women who practiced physical activity 

(13.3% versus 50.0%, P = 0.002) in the NAFLD group. More than 80% of 

participants in both groups were overweight or obese pre-gestational and gestational. 

There was no significant difference between the groups in terms of pre-pregnancy 
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BMI, gestational BMI at the first prenatal visit, or gestational weight gain up to the 

time of recruitment (Table 1). 

The total consumption of calories and lipids in the last six months, measured 

using the QQFA, was similar in both groups and were within the recommended 

range for the gestational period (Table 2). Pregnant women with NAFLD had 

significantly higher median daily consumption of carbohydrates (59.48 x 53.16 g) 

and significantly lower consumption of protein (15.67 x 17.02 g) and fiber (10.7 x 

17.02 g) than pregnant women without NAFLD. The median consumption of 

carbohydrates, lipids for both groups was within the recommended according to 

DRIs; only protein intake of the group without NAFLD was above the recommended 

according to DRIs; the fiber consumption of the two groups was below 

recommended by the DRIs. There was no significant difference in the median 

consumption of antioxidant micronutrients in the last six months between the groups, 

except for the lower consumption of vitamin C in pregnant women with NAFLD 

(151.8 x 192.6 mg/day). The consumption of all antioxidant micronutrients (vitamin 

A, vitamin C, vitamin E, selenium and zinc) for both groups was below the 

recommendations. (34) 

 

DISCUSSION  

Pregnant women with GD with NAFLD reported significantly higher 

consumption of carbohydrates and significantly lower consumption of protein, 

dietary fiber and vitamin C than pregnant women with GD without NAFLD. 

The emergence of NAFLD appears to involve a complex interaction between 

genetic, dietary and lifestyle-related factors. Despite the importance of nutrition, 

there is still controversy about the amount and types of nutrients involved in the 

deposition of fat in hepatocytes.(35-37) Obesity, associated with excessive 

consumption of calories and carbohydrates, seems to have a direct relationship with 

the development of NAFLD.(38) Two systematic reviews in which most studies were 

with male adults indicate that excessive consumption of calories, regardless of their 

source, would be associated with the development of NAFLD.(39-40) In our study, 

unlike the literary findings, it showed that the calorie consumption of pregnant 
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women with and without NAFLD was similar, which may have been due to the small 

sample size of the present research. 

In line with literature data, the carbohydrate consumption of pregnant women 

with NAFLD was significantly higher than that of participants without NAFLD. 

Several studies indicate that the specific consumption of fructose and sugary drinks 

would be associated with increased hepatic triglyceride synthesis, generating 

accumulation of intramuscular adipose tissue, promoting the appearance of NAFLD 

that in the most severe forms without changes in dietary habits and lifestyle, can 

evolve into a severe picture of steatohepatitis and liver cirrhosis.(41-49) 

Some studies suggest that fat consumption could elevate levels of oxidative 

stress markers and IR, which would increase the risk of liver damage,(50,51) Contrary 

to these findings and the results of studies involving adults with NAFLD, (52,53) the 

lipid intake of our participants with and without NAFLD was within the 

recommended range and was similar in both groups. 

Regarding fiber intake, all study participants had dietary fiber intake below 

the recommended level, reflecting the usual intake of the urban Brazilian population. 

(54-55) However, as reported in other studies involving adults with NAFLD, the 

median intake fiber intake from our pregnant women with GD and NAFLD was 

significantly lower than that of participants without NAFLD.(52,53,56,57) 

The importance of dietary intake of antioxidants in liver disease has been 

suggested by several studies.(58) It is believed that liver changes may be due to 

oxidative stress, whose final lipid peroxidation process would be responsible for the 

expression of inflammatory cytokines, including tumor necrosis factor TNF-α 

resulting in inflammatory activity that would promote liver cell damage.(59) In our 

study, the consumption of vitamin C was within the recommended range for both 

groups, but the consumption of this vitamin was significantly lower in the group with 

NAFLD. To date, there are no data on serum and dietary amounts of vitamin C 

considered inadequate in men and pregnant women with NAFLD, however, we 

identified two studies in the literature that also show low intake of vitamin C in adult 

NAFLD patients.(60,61) The intake of vitamin A and E was lower than recommended 

in all of our participants, with no difference between groups, unlike some studies that 
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found a relationship between intake of vitamin A and E below that recommended 

with NAFLD.(62-65) 

Selenium and zinc play an important role in preventing cell damage 

throughout life (66) and, therefore, their consumption could be related to the 

emergence of NAFLD. All study participants had consumption of these trace 

elements below the recommended level, with no significant difference between 

pregnant women with or without NAFLD. Most of the literature reports that there is 

no association between zinc intake and the development of NAFLD, and we 

identified only one study in which the investigator reported that low amounts of this 

trace element would be associated with liver complications. (67) 

In agreement with the literature, (68-72) we had a lower proportion of pregnant 

women with regular physical activity in the NAFLD group. The regular practice of 

physical activity is an important factor in the prevention and control of several 

chronic diseases. (73) 

As BMI and age are considered risk factors for the development of NAFLD, 

(74) we paired participants from both groups regarding these characteristics. 

The limitations of this study include its small sample size, its cross-sectional 

design, and the use of only one food frequency questionnaire applied at a single 

moment of pregnancy, as well as the absence of the assessment of fructose 

consumption through the QQFA. An additional limitation of the study was the 

inclusion of a homogeneous population of pregnant women of low socioeconomic 

status attended at a public service, which prevents generalizing the findings to other 

populations. Another aspect to be considered is that we evaluated the participants' 

diet only in the last 6 months, that is, when they were already pregnant (since the 

average gestational age of the participants was 24 weeks) and it is possible that a 

proportion of the participants have changed their eating habits for cultural reasons or 

changes in your taste buds. Therefore, we cannot exclude the possibility that some 

pregnant women with and without NAFLD had different diets before pregnancy, and 

that this dietary pattern influenced the participants' liver findings. The strengths of 

this study include the fact that it is the first to assess the dietary intake of pregnant 

women with and without NAFLD, the participation of two independent evaluators 
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for the USG diagnosis of hepatic steatosis, in addition to the use of a validated 

instrument to assess dietary intake of Brazilian pregnant women. 

The results of this research contribute to a better understanding of the role of 

diet in the development of NAFLD in pregnant women with GD. It is necessary to 

repeat similar studies with a larger number of participants and involving pregnant 

women with other sociodemographic and biological characteristics to confirm these 

results. 
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Table 1 – Main characteristics of 60 pregnant women with gestational diabetes with and 

without non-alcoholic fatty liver disease. 

Variables Without NAFLD 

(n=30) 

With NAFLD 

(n=30) 

P 

Age, years 34 ± 6,1 33 ± 5,8 0,625* 

IG, wee 27,3 ± 2,7 27,0 ± 2,9 0,753* 

Color     

Brown 16 (53,3) 14 (46,7)  

0,313**     Black 6 (20,0) 3 (10,0) 

   White 8 (26,7) 13 (43,3) 

Marital status     

    Married / SU 

    Single 

21 (70,0) 

9 (30,0) 

20 (66,7) 

10 (33,3) 

0,781** 

Schooling, years    

    0-8  5 (16,7) 3 (10,0) 0,726** 

    ≥ 8  25 (83,3) 27 (90,0)  

Family income, mw    

   Até 1 2 (6,7) 2 (6,7) 1,000** 

   ≥ 2  28 (93,3) 28 (93,3)  

Religion    

    Catholic 18 (60) 22 (73,3) 0,273** 

    Others 12 (40) 8 (26,7)  

Family history of DG   

    Yes 20 (66,7) 14 (46,7)  

0,118**     No 10 (33,3) 16 (53,3) 

Physical activity    

    No 15 (50,0) 26 (86,7) 0,002** 

    Yes 15 (50,0) 4 (13,3) 

IMC pré-gestational, kg/m2  

    < 18,5 0 (0) 1 (3,3)  

    18,5-24,9 3 (10) 2 (6,7)           

    25,0-29,9 15 (50) 9 (30)  

    > 30,0 12 (40) 18 (60) 0,242** 

IMC gestational, kg/m2  

    Low weight 0 (0) 1 (3,3)  

    Proper weight 5 (16,7) 3 (10)  

    Overweigth 13 (43,3) 7 (23,3)  

    Obesity 12 (40) 19 (63,3) 0,181** 

Gestational weight gain 

    Insufficient 0 (0) 1 (3,3)  

    Adequate 8 (26,7) 9 (30,0) 0,776** 

    Excessive 22 (73,3) 20 (66,7)  

All values express numbers (percentages) or mean (standard deviation). NAFLD: Non-alcoholic fatty 

liver disease, BMI: Body mass index, MW: minimum wage in reais (1 SM=998.00 BR), SU: Stable 

union. * Student's t-test, **Fisher's exact test. 

  



95 

Anexos 

 

 

Table 2 – Nutrient intake in the last six months in 60 pregnant women with gestational 

diabetes with and without non-alcoholic fatty liver disease. 

Variables  Nutricional 

recommendations* 

  Without NAFLD 

 (n=30) 

With NAFLD 

 (n=30) 

P 

Calories 1800-2500 

calorias 

Average 

IIQ*** 

1949,2 

1530,8 - 2187,8 

1965,1 

1784,9-2194,5 

0,460 

Macronutrients     

Carbohydrate g 45-65% Average 

IIQ*** 

53,16 

50,43 – 60,52 

59,48 

56,51 – 63,62 

0,003* 

Lipid g 25-30% Average 

IIQ*** 

28,33 

19,75 – 30,82 

25,16 

18,84 – 29,04 

0,097 

Protein g 10-15% Average 

IIQ*** 

17,02 

15,82 – 19,8 

15,67 

13,37 – 16,68 

0,005* 

Dietary fiber   28g Average 

IIQ*** 

13,3 

10,9 - 18,1 

10,7 

9,1 - 13,6 

0,010* 

Antioxidant micronutrientes     

Vitamin A 550-3000μg Average 

IIQ*** 

164,9 

71,2 - 237,7 

87,1 

77,0 – 245 

0,663 

Vitamin C 70-2000mg Average 

IIQ*** 

192,6 

156,9 - 289,5 

151,8 

104,6 - 182,8 

0,008* 

Vitamin E  12-1000mg Average 

IIQ*** 

5,9 

4,6 - 8,7 

6,0 

4,3 - 8,0 

0,539 

Selenium 49-400μg Average 

  IIQ*** 

38,8 

29,4 - 47,0 

42,5 

34,5 - 49,1 

0,559 

Zinc  9,5-40 mg Average 

IIQ*** 

5,9 

4,1 - 7,5 

5,0 

4,3 - 5,7 

0,183 

Note: *Reference dietary intake. **Expressed as a percentage (%). Carbohydrate; Lipid; Protein; g: 

gram (g); μg: Microgram; Mg: Milligram. ***Interquartile range **** Mann Whitney test. 
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