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RESUMO 
Objetivos: Caracterizar o perfil de células Treg em sangue periférico de 

gestantes com DM1, comparando os padrões observados nos três trimestres 

entre si, e com o identificado em mulheres com DM1 não gestantes 

(controle). Métodos: Trata-se de um estudo tipo caso-controle, que incluiu 

36 mulheres DM1, sendo 16 gestantes e 20 não gestantes. Foram coletadas 

amostras de sangue periférico nos 3 trimestres da gestação e uma amostra 

do grupo controle.  Por meio de citometria de fluxo, foram avaliadas as 

porcentagens de linfócitos T CD3+, CD4+, CD8+, Treg CD4+ 

(CD4+CD25+CD127-FOXP3+), Treg CD8+ (CD8+CD25+FOXP3+) e a 

expressão das citocinas TGFb e IFNg em cada um dos grupos celulares 

citados. Além disso foram analisadas a expressão de CD4+CD25high e 

CD4+CD25low. Resultados: Não foram observadas diferenças 

significativas quando confrontamos os dados obtidos nos trimestres 

gestacionais entre si. Entretanto, foram identificadas menores porcentagens 

de células TCD4+CD25high, TCD4+CD25low, Treg CD8 

(CD8+CD25+FOXP3+), CD3+TGFb+, TCD4+TGFb+, TCD8+TGFb+, 

TCD4+IFNg+ e Treg CD8+TGFb+ (CD8+CD25+FOXP3+TGFb+) nos 

subgrupos de gestantes (independente do trimestre) comparados aos 

controles. Além disso, foi detectada maior porcentagem de linfócitos 

TCD8+ em gestantes do que nos controles. Conclusão: Este estudo sugere 

que gestantes com DM1, independente do trimestre, apresentem perfil de 

células Treg na circulação, mais supressor do que as não gestantes com a 

mesma patologia. Estes achados precisam ser confirmados incluindo maior 

número de casos e testes funcionais. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus Tipo 1; Gestação; Linfócitos T 

reguladores 
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ABSTRACT 
Objective: To characterize the expression of Treg cells in peripheral blood 

of pregnant women with DM1, comparing the patterns observed in the 

three trimesters of pregnancy, and with those detected in non-pregnant 

women with DM1 (control). Methods: This is a case-control study, which 

included 36 T1DM women, 16 pregnant and 20 non-pregnant. Peripheral 

blood samples were collected in the 3 trimesters of pregnancy and one 

sample from the control group. Using flow cytometry, the percentages of 

CD3+, CD4+, CD8+, CD4+ Treg (CD4+CD25+CD127-FOXP3+), CD8+ 

Treg (CD8+CD25+FOXP3+) and the expression of the cytokines TGFb 

and IFNg in each of the mentioned cell groups. In addition, the expression 

of CD4+CD25high and CD4+CD25low was analyzed. Results: No 

significant differences were observed when comparing the data from the 

gestational trimesters with each other. However, lower percentages of 

TCD4+CD25high, TCD4+CD25low, CD8 Treg cells 

(CD8+CD25+FOXP3+), CD3+TGFb+, TCD4+TGFb+, TCD8+TGFb+ , 

TCD4+IFNg+ and CD8+TGFb+ Treg (CD8+CD25+FOXP3+TGFb+) were 

identified in subgroups of pregnant women (regardless of trimester) 

compared to controls. Also, a higher percentage of TCD8+ lymphocytes 

was detected in pregnant women than in controls. Conclusion: This study 

suggests that pregnant women with T1DM, regardless of the trimester, 

have a more suppressive profile of circulating Treg cells than non-pregnant 

women with the same pathology. These findings need to be confirmed 

including a greater number of cases and functional tests. 

Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus; Pregnancy; Regulatory T 

Lymphocytes 
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O diabetes mellitus (DM) é uma patologia caracterizada pela hiperglicemia 

persistente causada por alterações na ação e/ou produção de insulina.1  

A Federação Internacional de Diabetes (IDF) estimou que em 2021 a 

população mundial com DM era de 537 milhões de pessoas, com projeção de 

atingir 783 milhões de pessoas até 2045, sendo que desse total 1,2 milhões 

representam crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. O Brasil ocupa o 6° lugar 

no ranking mundial dos países com maior prevalência de DM, estima-se que 

atualmente encontram-se 15,7 milhões de pessoas entre 20-79 anos vivendo com 

DM no país. Quando se trata da gestação, estima-se que mundialmente 16,7% dos 

nascidos vivos tenham sido afetados por algum tipo de hiperglicemia na gestação 

no ano de 2021.2 

Diversos fatores tais como: rápida urbanização, modificações nutricionais, 

aumento do número de casos de sobrepeso e obesidade, das taxas de crescimento e 

envelhecimento populacional e, maior sobrevida dos indivíduos com diabetes, têm 

sido relacionados ao aumento da prevalência desta doença.1 

O impacto econômico e a taxa de mortalidade dessa condição são de difícil 

mensuração considerando que o DM está associado a outras comorbidades, tais 

como alterações macro e microvasculares, que podem resultar no aparecimento de 

retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, cerebrovascular e arterial 

periférica.1 

 Estima-se em 2021, que os gastos de saúde no mundo relacionados ao DM 

foram de aproximadamente USD 966 milhões referentes a pacientes adultos de 20-

79 anos, sendo USD 42,9 milhões só no Brasil. Em relação à taxa de mortalidade, 

estima-se mundialmente que 6,7 milhões de adultos entre 20-79 anos morreram em 

decorrência do DM ou suas complicações em 2021, representando 12,2% das 

mortes totais no ano.2 

O DM se classifica em 4 grandes grupos: Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1); 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2); Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e outros 
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tipos de menor prevalência como os tipos: Maturity-Onset Diabetes of the Young 

(MODY), neonatal, secundários a endocrinopatias, doenças do pâncreas exócrino, 

associados a infecções e medicamentos.1,3 

O DM1, anteriormente denominado "diabetes insulinodependente" ou 

"diabetes juvenil", é responsável por 5-10% do total de casos de diabetes. A 

maioria dos pacientes apresenta sintomas a partir da infância ou adolescência, 

entretanto, estudos já mostram que estas manifestações podem ocorrer mais 

tardiamente.3 

O DM1 é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células 

beta (β) produtoras de insulina nas ilhotas pancreáticas, levando a deficiência de 

insulina e a alterações graves na homeostase.3 Dados da IDF (2021) apontam que 

mais de 92 mil crianças e adolescentes entre 0-19 anos vivem com DM1 no Brasil.2 

São reconhecidos três subtipos de DM1: tipo 1 A, tipo 1 B e Latent 

Autoimmune Diabetes of the Adult (LADA). O DM1 tipo A corresponde a cerca de 

90% dos casos, caracteriza-se pela positividade de um ou mais anticorpos e 

deficiência de insulina por destruição autoimune das células β pancreáticas. O tipo 

DM1 tipo B é mais raro e não tem causa conhecida (idiopático), tornando-se mais 

difícil de diagnosticar pois pode ser confundido com os outros tipos de DM. O DM 

tipo LADA acomete o indivíduo adulto, normalmente é latente, podendo no início 

ser controlado por hipoglicemiantes orais, observando-se sinais de progressiva 

perda de função da célula β e, assim, a necessidade de insulina aparece mais 

tardiamente.1 

De acordo com a American Diabetes Association (ADA), os critérios de 

diagnóstico e estadiamento do DM tipo 1 compreendem três condições. O estágio 

um é caracterizado como autoimune com anticorpos positivos, com normoglicemia 

indicada pela glicemia de jejum, teste de tolerância oral à glicose (TOTG) e 

hemoglobina glicada (HbA1c), e paciente não refere alterações clínicas. O estágio 

dois é marcado pela autoimunidade com anticorpos positivos, com níveis 
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glicêmicos alterados, compatíveis com quadro de pré-diabetes (jejum entre 100 e 

125 mg/dL, duas horas no TOTG entre 140 e 199 mg/dL, ou HbA1c entre 5,7 e 

6,4%), sem sintomas clínicos. O estágio três é caracterizado por autoimunidade 

com anticorpos positivos, com níveis glicêmicos elevados que permitem o 

diagnóstico de hiperglicemia evidente, de acordo com os critérios clássicos 

adotados para diagnóstico de DM (glicemia de jejum ≥126 mg/dl, 2 horas no 

TOTG ≥200 mg/dL, ou HbA1c ≥6,5%), com manifestações clínicas. Os sintomas 

mais comuns são poliúria, polidipsia, fraqueza, fadiga e emagrecimento. 3 

Na instalação da patologia alguns eventos imunológicos acontecem, tais 

como: a produção de autoanticorpos, infiltração de linfócitos T no pâncreas, 

levando a destruição das células β produtoras de insulina nas Ilhotas de 

Langerhans. Este processo evolui silenciosamente de tal forma que quando os 

primeiros sintomas clínicos se tornam evidentes, as alterações já atingiram grande 

parte das células β, fazendo com que o indivíduo se torne “rapidamente” 

insulinodependente.3,4 

Até poucas décadas atrás, mulheres com DM1 não chegavam a engravidar 

em virtude das inúmeras complicações decorrentes dessa condição. Depois do 

descobrimento da insulina em 1921, da progressiva evolução dos tratamentos e 

consequente melhora do controle glicêmico, tornou-se possível a gestação nestas 

mulheres, porém ainda com elevada incidência de complicações obstétricas.5 

Assim é que a gravidez em mulheres com DM1 permanece associada a 

maior risco de malformações congênitas (especialmente cardíacas e defeitos no 

tubo neural), macrossomia, parto prematuro, morbidade neonatal, entre outras 

complicações obstétricas.5,6 Além de complicações para a gestante, como risco 

aumentado de hipoglicemia, retinopatia, hipertensão, pré-eclâmpsia (PE), 

nefropatia e cetoacidose diabética.6  Esses resultados adversos podem ser 

relacionados ao cuidado periconcepcional, especialmente quanto ao nível de 
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controle glicêmico. Cuidados pré-natais adequados podem ajudar no desfecho da 

gravidez.1,3 

Na gestação fisiológica, a partir da 24a semana, os níveis de glicose pós-

prandiais se encontram elevados e a sensibilidade à insulina nos tecidos 

musculares e adiposo diminui. Classicamente, esta resistência à insulina (RI) é 

atribuída ao aumento da produção de hormônios da gestação, como o cortisol, 

progesterona, estrogênio, prolactina e hormônio lactogênio placentário.7,8 Esse 

quadro de RI na gestação, e alteração da capacidade de produção de insulina pelas 

células β são fatores importantes no desenvolvimento da hiperglicemia materna, 

tanto fisiológica como patológica.3 

Outros aspectos a serem considerados, além das adaptações metabólicas e 

hormonais, são as respostas do sistema imunológico materno fetal que são 

fundamentais para o sucesso do desfecho gestacional. Do ponto de vista 

imunológico, o feto pode ser comparado a um aloenxerto, uma vez que apresenta 

antígenos paternos que “não são próprios” ao organismo materno. Assim é que 

desde a implantação, há reconhecimento dessas diferenças antigênicas e 

consequente desenvolvimento de resposta imune materno-fetal que precisa ser 

modulada para que não seja agressiva ao feto.9 

O sistema imune tem a importante função de proteger o organismo contra 

possíveis fatores prejudiciais. Os linfócitos representam o principal tipo celular 

responsável pela imunidade adaptativa, têm a capacidade de reconhecer e 

diferenciar o estímulo antigênico e assim, induzir o desenvolvimento de resposta 

imune que destroem o elemento agressor, protegendo o organismo. Por sua vez, 

quando há reconhecimento de antígenos próprios contra os quais o organismo não 

deve reagir tem-se o desenvolvimento de autoanticorpos que podem levar a 

manifestações patológicas, tal como DM1, envolvendo neste processo diversas 

populações celulares.10 
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Os linfócitos T maduros expressam o receptor de células T (TCR) funcional 

e os co-receptores CD4 e/ou CD8 em sua membrana. Os linfócitos T CD4+, 

também denominados helper ou auxiliar (Th), atuam principalmente através das 

citocinas que secretam, enquanto os linfócitos CD8+, também chamados de 

citotóxicos, são caracterizados por sua função citotóxica, atuando diretamente e/ou 

indiretamente através de mediadores que produzem.11 

Outra subpopulação de destaque é composta por linfócitos TCD4+ 

reguladores, também conhecidos como células T reguladoras ou Treg. Gershon et 

al., em 1972, representaram um dos primeiros grupos a descrever a presença de 

linfócitos T que eram capazes de suprimir respostas imunológicas, chamando-as de 

“células T supressoras” e posteriormente, de células Treg.12 

De modo geral, as células Treg desempenham papel central na modulação da 

inflamação e das reações imunológicas por sua interação com outros componentes 

imunes como linfócitos T efetores (Teff), linfócitos B, células Natural Killer (NK) 

e células dendríticas (DC). As células Treg correspondem a 5% a 10% do total de 

linfócitos TCD4+ encontrados em sangue periférico.13 

Os efeitos benéficos que as células Treg apresentam para evolução da 

gestação têm sido demonstrados por diversos investigadores.14,15 Por outro lado, 

alterações quantitativas ou qualitativas desta subpopulação têm sido associadas a 

diferentes patologias obstétricas como pré-eclampsia e aborto de repetição.16,17  

 Diversas evidências demonstram a participação de componentes da 

resposta imune na fisiopatologia de DM1, incluindo linfócitos, células 

Apresentadoras de Antígenos (APC), células NK e células T Natural Killer (NKT), 

macrófagos, assim como de outros fatores (citocinas pró inflamatórias, granzima B 

e perforina). Linfócitos B também estão envolvidos, sofrem diferenciação em 

plasmócitos e produzem autoanticorpos, desempenhando importante papel no 

desenvolvimento da doença. Os principais anticorpos secretados são reativos aos 

autoantígenos: auto anticorpo anti-insulina (IAA), anticorpos anti-ilhotas 
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pancreáticas IA2 e IA2-β, glutamato de descarboxilase 65 (GAD65) e 

transportador de zinco 8 (ZnT8).18 Dentre as subpopulações de linfócitos T, 

destaca-se a participação das células Treg na patogênese do DM1, diversos estudos 

mostram seu envolvimento no mecanismo de autoimunidade.19,20,21 

Em relação às citocinas envolvidas tanto no desenvolvimento da gestação, 

como de DM1, destacam-se o Interferon Gamma (IFNg) e Transforming Growth 

Factor Beta (TGFb). O IFNg é uma citocina que é produzida principalmente pelas 

células T-helper 1 (Th1) e desempenha papel crítico no desencadeamento dos 

processos inflamatórios.22 Já o TGFb, é uma importante citocina para a regulação e 

homeostase da resposta imune com participação no processo de diferenciação de 

células CD8+ e CD4+ no timo, e na atividade regulatória das células TCD4+ 

naive, induzindo a expressão do marcador intracelular Forkhead box P3 

(FOXP3).23 

A gestação na mulher com DM1 é uma condição em que estão associadas 

duas situações especiais, que envolvem a participação de mecanismos imunes 

complexos, e que têm que estar em perfeito equilíbrio para garantir a adequada 

interação materno-fetal. Dentre os diversos componentes destes processos, 

destacam-se as células Treg. Comprovando a importante atuação desta população 

celular, alguns estudos, tanto experimentais como em humanos, têm demonstrado 

que a administração de Treg induziu a melhoras e/ou retardou a progressão da 

doença.24,25,26,27 

Baseado nestas observações, nossa hipótese foi que grávidas com DM1 

apresentem alterações no perfil de células Treg de sangue periférico ao longo dos 

trimestres gestacionais. Com o intuito de comprovar esta proposição, nossa meta 

foi avaliar o perfil de linfócitos T, em especial Treg, e expressão das citocinas 

IFNg e TGFb em células em mulheres com  DM1 em diferentes trimestres da 

gestação e, em não gestantes com a mesma patologia.. 
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2.OBJETIVOS  
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Caracterizar o perfil de células Treg em sangue periférico de mulheres com 

DM1, gestantes e não gestantes (grupo controle); comparando os padrões 

observados nos três trimestres gestacionais entre si, e com o observado no grupo 

controle. 

Para cumprir este objetivo pretendemos: 

● Avaliar por citometria de fluxo os linfócitos, TCD4+, TCD8+ e células Treg 

de mulheres com DM1 e, comparar os dados obtidos nos diferentes trimestres entre 

si e, com o grupo controle; 

● Analisar a expressão de citocinas IFNg e TGFb em células T de mulheres 

com DM1 e comparar os dados obtidos nos diferentes trimestres entre si, e com o 

grupo controle. 
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A fisiopatologia do DM1 ainda não está totalmente esclarecida. Sabe-se que 

além da suscetibilidade genética, eventos ambientais e outros agentes podem levar 

ao desencadeamento da doença. Há diversas hipóteses relacionando infecções 

virais, consumo de leite de vaca e/ou de proteínas do trigo, mudanças na 

microbiota intestinal, alterações nos níveis de vitamina D e introdução alimentar 

precoce como desencadeantes do início do processo autoimune de destruição das 

células β.28,29 

O termo “insulitis” é o que foi inicialmente definido para caracterizar o 

processo de agressão às células β pancreáticas, mediado por infiltrado de células 

imunológicas.30 Atualmente, há evidência da participação de linfócitos TCD4+ e 

TCD8+ nesse processo. Em ratos não obesos diabéticos (NOD), a diminuição de 

células TCD4+ levou a queda da incidência de DM1, sugerindo influência direta 

dessa população celular no processo da autoimunidade.31 Ferraro et al (2011) 

avaliaram células TCD4+ e CD8+ em linfonodos pancreáticos de pacientes DM1 e 

compararam com as de controles saudáveis, os resultados obtidos mostraram maior 

porcentagem de células CD8+ no tecido pancreático dos diabéticos, entretanto, no 

sangue periférico, não foram observadas diferenças significativas entre grupos.32 

Dados similares foram relatados por Coppieters et al. (2012) que identificaram 

maior número de células CD8+ em tecido pancreático de pacientes com DM1.33  

Essas evidências são concordantes com a hipótese de que o processo 

autoimune da insulitis envolve DCs e TCD4+, que apresentam autoantígenos para 

células citotóxicas TCD8+, e consequentemente estas agridem células betas 

pancreáticas.34 

Na última década tem-se dado progressivamente mais atenção à participação 

de linfócitos Treg em diferentes condições clínicas, inclusive na gestação, e em 

patologias autoimunes, tal como o DM1.  Esta subpopulação celular é definida pela 

expressão do receptor CD25 em sua superfície, assim como pelo marcador 

intracelular FOXP3. Além destes parâmetros, diversos estudos demonstraram que 
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a expressão de marcadores nesta população, tal como CD127 é baixa ou totalmente 

ausente, e assim, passou-se a incluir esta característica para definição de células 

Treg em associação com a presença de CD25 e FOXP3.35 

Sabe-se que as células Treg representam uma população heterogênea, 

definida de acordo com o local onde se encontram e seu desenvolvimento. O grupo 

de Tregs é formada por células tTreg que são derivadas do timo (também 

denominadas naturais) e as pTreg (induzidas in vivo), encontradas na periferia. A 

maior parte das Treg são derivadas de células do timo, mas os marcadores usados 

para diferenciar esses dois grupos ainda são discutíveis.36,37 

Outra subpopulação descrita é composta por células Treg CD8+, que são 

caracterizadas pela presença de CD8+CD25+FOXP3+. As funções desses 

linfócitos ainda não estão totalmente esclarecidas, existem sugestões de que estas 

células apresentem perfil supressor,38 segundo Churlaud (2015) esta propriedade é 

mais intensa neste grupo do que em células Treg CD4+.39 

Baseado em novas investigações foi proposto que as células Treg, sejam 

definidas de acordo com a intensidade de expressão do marcador CD25 na 

membrana celular. Assim sendo, as células Treg também podem ser classificadas 

como CD4+CD25high e CD4+CD25low. As características destas subpopulações 

ainda não são completamente conhecidas. Baecher-Allan (2001), e posteriormente 

outros investigadores, demonstraram que a função supressora de células 

CD4+CD25lowFOXP3+ é menor do que a de células 

CD4+CD25highFOXP3+.40,41 

Estudos demonstraram que células Treg CD25low podem estar aumentadas 

no DM1, mas devido ao restrito número de participantes incluído nestas 

investigações, estes achados não podem ser considerados conclusivos.41,42 

Resultados similares foram observados em outras doenças autoimunes como lúpus 

eritematoso sistêmico (LES), esclerose múltipla (ES), artrite reumatóide (AR) e 

imunodeficiência combinada.41,43,44,45 
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A intensidade de expressão de FOXP3 também se mostrou relevante para 

caracterização funcional das células Treg. As células Treg naive expressam níveis 

menores de FOXP3 do que células Treg ativas. Vale destacar que a citocina 

interleucina 2 (IL-2) é essencial para a indução deste marcador celular.13 

Em humanos, diversas evidências mostram que alterações quantitativas e/ou 

qualitativas de Tregs e suas subpopulações, podem estar associadas a diferentes 

patologias obstétricas tais como aborto de repetição e pré-eclampsia.16,17 

Pesquisas clínicas sugerem que alterações quantitativa e/ou qualitativa 

(subtipos) de Treg estão envolvidas na fisiopatologia de DM1.24,25,26,27,42 Este 

comprometimento parece não estar restrito ao sangue periférico, Ferraro et al 

(2011)32 observaram redução de Tregs em linfonodos pancreáticos de indivíduos 

com DM1. Além disso, investigações utilizando infusão de células Treg têm 

demonstrado resultados promissores no tratamento de DM1 em ratos e, em estudos 

experimentais clínicos.25,27,46  

Trabalho experimental mostrou que ratos que desenvolveram DM1 induzido 

por estreptozotocina (STZ) apresentaram redução dos níveis peptídeo C, insulina 

sérica e glucagon like peptide 1 (GLP-1), essa alteração foi menos significante no 

grupo que recebeu infusão de células Treg do que nos outros animais, sugerindo a 

participação desta população celular no desenvolvimento da doença.27 Por sua vez, 

pesquisa realizada em crianças recém diagnosticadas (diagnóstico < 2 meses) com 

DM1, tratadas com infusão de células Treg, mostrou que após 1 ano de follow up, 

66% dos pacientes mantiveram os critérios de remissão da doença avaliado pela 

expressão de peptídeo C, que é um marcador usado para avaliar produção 

endógena de insulina.47 Em adultos, estudo clínico fase 1, realizado por Bluestone 

et al (2015), também demonstrou resultados promissores com a administração de 

Treg para  tratamento de DM1. Entretanto, estas observações precisam ser 

comprovadas em investigações que incluam número mais significativo e 

heterogêneo de casos.46  
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Sabe-se que as citocinas são elementos críticos na resposta imune, dentre 

elas destaca-se  IFNg. Sabe-se que  IFNg está diretamente relacionado ao 

recrutamento de células do sistema imunológico no processo de destruição das 

células beta pancreáticas, e portanto, tem influência direta no desenvolvimento do 

DM1.48,49 Ferraro et al (2011) descreveram aumento de IFNg circulante em 

indivíduos com DM1 quando comparado com controles saudáveis.32 Outros 

pesquisadores também avaliaram a expressão de  CD4+FOXP3+IFNg+, que 

também encontra-se aumentado no DM1 quando comparado com controles 

saudáveis.41,50 

É também muito significativa a participação do IFNg na gestação, a 

predominância de resposta Th1, que está associada a maior produção de citocinas 

pró-inflamatórias é potencialmente agressiva ao feto.22 

   Em relação ao TGFb, metanálise que avaliou 9 estudos caso- controle, 

sugeriu que em DM1 a expressão desta citocina está reduzida quando comparado a 

controles saudáveis.51 Devido a sua ação moduladora sobre células Treg, TGFb 

também é importante para o sucesso gestacional.52 

Nos últimos anos aumentou muito o número de pacientes com DM1 que 

engravidam. Apesar de transcorrer ainda com diversas complicações, há muito 

mais   casos de sucesso gestacional.   

Talvez pelas dificuldades encontradas na gestação de mulheres com DM1, a 

literatura ainda é escassa no que se refere a estudos que abordem a avaliação de 

populações imunes específicas, tal como a de células Treg, neste grupo de 

pacientes. Groen et al (2015), analisaram o número de  Treg em gestantes 

saudáveis e com esta forma de DM, e não encontraram diferenças significativas 

entre os grupos.53 Por sua vez, Amouyal (2020), em estudo piloto, comparando 

grupos similares observou mais células Treg CD4+ em gestantes  com DM1 no 

terceiro trimestre do que nas  saudáveis.54 Estas pesquisas ainda são limitadas, são 
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necessárias investigações mais abrangentes para definir quais são as modificações 

induzidas pelo DM1 no desenvolvimento da  gestação. 
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4. MÉTODOS  
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4. Pacientes e métodos 

 

4.1. Desenho do estudo 

 O estudo teve caráter observacional, analítico, de corte transversal. 

 

4.2. Seleção das pacientes  

   Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 

sob o número 30198220.5.0000.5505. 

  As participantes foram selecionadas no Ambulatório de Diabetes e 

Gravidez da Escola Paulista de Medicina (EPM - UNIFESP). Aquelas que 

preencheram os critérios de inclusão e que espontaneamente aceitaram 

participar do estudo, após assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo 1), foram encaminhadas para preenchimento da ficha 

cadastral (Anexo 2) e para coleta de material.  

  

4.2.1 Critérios de inclusão  

O diagnóstico de DM1 foi estabelecido de acordo com os parâmetros 

recomendados pela American Diabetes Association: glicemia de jejum 

≥126mg/dL ou glicemia plasmática após 2h do TOTG ≥200mg/dL ou HbA1C 

≥6,5% ou caso o paciente tenha sintomas clássicos de hiperglicemia ou crise 

hiperglicêmica, uma glicose plasmática aleatória ≥200mg/dl e estar seguindo 

tratamento com uso insulina. Todas as participantes tinham um diagnóstico 

prévio de pelo menos 5 anos da doença.3 

Foram selecionadas com DM1 sendo constituídos dois grupos sendo um 

de gestantes e outro composto por não gestantes (controles).  

Independente do grupo foram considerados critérios de inclusão: faixa 

etária entre 18 e 40 anos, e índice de massa corporal (IMC) pré-gestacional 

entre 18,5 e 35 kg/m2. 
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4.2.2. Critérios de exclusão 

  Foram excluídas gestantes e não gestantes portadoras de outras doenças 

crônicas sistêmicas pré-existentes, tais como, lúpus eritematoso sistêmico, 

artrite reumatoide, febre reumática; portadoras de infecções ativas; pacientes 

com história de transplante de órgãos sólidos; e também, aquelas que estavam 

em uso antibióticos, imunossupressores, anti-histamínicos ou anti-inflamatórios 

no momento da coleta.  

 

4.2.3. Grupo de gestantes 

Além dos critérios acima mencionados, foram adotados os seguintes 

parâmetros de inclusão: gestação única com feto vivo e sem anomalias; idade 

gestacional no 1º trimestre (de 4 a 13 semanas), 2° trimestre (de 14 a 27 

semanas), no 3° trimestre (de 28 a 38 semanas). Em todos os casos, a idade 

gestacional foi determinada pela ultrassonografia precoce (até 20 semanas) ou 

data confiável da última menstruação (DUM).  

 

 4.2.4. Grupo controle (não gestantes) 

 A seleção deste grupo foi baseada exclusivamente nos critérios de 

inclusão e exclusão mencionados acima. 

Os grupos e subgrupos (trimestres gestacionais) foram pareados, entre si, 

por raça (autorreferida), idade, IMC e tempo de diagnóstico de DM1 no 

momento da coleta. 
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Figura 1 - Fluxograma representando os critérios de seleção de pacientes para o estudo. 

 

4.5. Cálculo do tamanho amostral 

Não existem na literatura estudos similares, então optou-se por usar uma 

amostra de conveniência. 

 A pandemia de COVID-19 fez com que os serviços de saúde atendessem 

prioritariamente casos de pacientes portadores desta virose. Todos os outros 

ambulatórios e enfermarias, inclusive de Obstetrícia e Endocrinologia foram 

afetados, com significativa redução no número de atendimentos em geral.  Além 

disso, durante grande período as pesquisas foram interrompidas, salvo as 

voltadas à COVID-19. Consequentemente, para tentar compensar estas 

alterações foram incluídas nesse estudo todas as pacientes atendidas no 

Ambulatório de Diabetes Mellitus Gestacional que atendiam aos critérios de 

seleção no período de janeiro de 2021 a fevereiro de 2022. Em paralelo, foi 

selecionado um grupo de mulheres não gestantes com DM1 que eram atendidas 

no Ambulatório de Diabetes Jovem da EPM. 
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 Respeitados os critérios de seleção estabelecidos, o grupo de estudo foi 

composto por 36 pacientes no total, sendo 16 gestantes DM1 e 20 DM1 não 

gestantes (grupo controle (CTL)). 

 

4.6. Análise perfil imunofenotípico de linfócitos e expressão de citocinas 

nessas células 

 

4.6.1. Coleta de sangue 

Foram coletados 4 mL de sangue por punção venosa, em tubo com ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (BD Diagnostics, USA). 

      As amostras foram transportadas em temperatura ambiente até o 

Laboratório de Obstetrícia Fisiológica e Experimental do Departamento de 

Obstetrícia da EPM-UNIFESP e processadas dentro de 1 horas após a coleta. 

 

4.6.2. Avaliação das células Tregs e expressão das citocinas IFNg e TGF-β 

em sangue total 

  A metodologia foi padronizada de acordo com os parâmetros adotados 

por diferentes grupos, definidos e atualizados por Cossariza et al (2021).13,55,56 

Em tubo próprio para citometria, foram adicionados 100 µL de sangue 

periférico materno total, juntamente com os seguintes anticorpos: anti-CD3 

(APC-Cy7), anti-CD45 (V500), anti-CD4 (Alexa Fluor 647), anti-CD8 

(BV421), anti-CD25 (PerCP 5.5) e anti-CD127 (BB515), para a marcação do 

receptor de interesse, conforme quantidade indicada pelo fabricante. Os tubos 

foram então incubados por 15 minutos no escuro em temperatura ambiente. 

Após a incubação foram acrescentados 2 mL de solução de lise para 

hemácias (BD Biosciences, San Jose, CA, US), previamente diluída com 200 

µL de Facs Lysing em 1800 µL de água deionizada). A solução final foi 

homogeneizada e os tubos deixados no escuro em temperatura ambiente durante 



Métodos 35 

 

 

15 minutos. Em seguida, os tubos foram centrifugados a 800 x g por 5 minutos 

a 4°C.  

Avaliação da expressão de citocinas requer a marcação intracelular com 

anticorpos específicos. Assim sendo, inicialmente as células foram fixadas e 

permeabilizadas e com o kit Fixation/Permeabilization (eBioscience Inc, San 

Diego, CA, US) conforme instruções do fabricante. Após o processamento 

foram adicionados os anticorpos monoclonais anti-FOXP3 (PE), anti-IFNg 

(BV605) e anti-TGFb (PE-CF594) (eBioscience Inc, San Diego, CA, US). O 

material foi incubado por 30 minutos a 4ºC no escuro. 

Após a centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e o pellet de células 

foi ressuspendido em 500 µL de paraformaldeído (PFA) a 1 % por 30 minutos.  

Em seguida, foram adicionados 2 mL de solução tampão MACS 

previamente preparada [Phosphate-buffered saline (PBS) 1x (Dulbecco s/Ca 

s/MG – Cutilab, Brasil) contendo 0.1% de alumina com soro bovino (BSA - 

Sigma-Aldrich Corp, St. Louis, MO, USA) e 2 mL EDTA (Sigma-Aldrich 

Corp, St. Louis, MO, USA)]. A amostra foi centrifugada novamente a 800 x g 

por 5 minutos a 4°C. Então, o sobrenadante foi descartado e o pellet de células 

foi ressuspendido em 500 µL de PBS suplementado com Albumina bovina para 

avaliação no citômetro BD LSRFortessa (BD Biosciences, San Jose, CA, US).  

Foi utilizado o software FlowJo (Tree Star, Inc.) para análise dos 

resultados obtidos e quantificação dos conjuntos celulares.  

Para melhor definir as células do ensaio e retirar marcações inespecíficas, 

foram realizados controles FMO - Fluorescence-Minus-One. Estes controles são 

utilizados para apurar a delimitação das regiões (gates) que foram demarcadas. 

O FMO consiste na marcação das células com todos os fluorocromos utilizados 

no estudo com exceção do fluorocromo que se quer analisar, possibilitando 

assim a caracterização mais refinada da população celular de interesse. 

A delimitação dos gates foi definida conforme demonstram as figuras 

abaixo.  
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Figura 2 - Representação esquemática da estratégia de análise de linfócitos TCD3+, TCD4+ e 

TCD8+ por citometria de fluxo. Foram adquiridos 30.000 eventos utilizando-se os parâmetros de 

tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). 
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Figura 3 - Representação esquemática da estratégia de análise das citocinas IFNg e TGFb em 

linfócitos TCD3+, TCD4+ e TCD8+ por citometria de fluxo. Foram adquiridos 30.000 eventos 

utilizando-se os parâmetros de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática da estratégia de análise dos linfócitos Treg CD4+ 

(CD4+CD25+CD127-FOXP3+) por citometria de fluxo. Foram adquiridos 30.000 eventos 

utilizando-se os parâmetros de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). 
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Figura 5 - Representação esquemática da estratégia de análise de citocinas IFNg e TGFb em 

células Treg CD4+ (CD4+CD25+CD127-FOXP3+) por citometria de fluxo. Foram adquiridos 

30.000 eventos utilizando-se os parâmetros de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). 
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Figura 6 - Representação esquemática da estratégia de análise de linfócitos Treg CD8+ 

(CD8+CD25+FOXP3+) por citometria de fluxo. Foram adquiridos 30.000 eventos utilizando-se os 

parâmetros de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). 
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Figura 7 - Representação esquemática da estratégia de análise das citocinas IFNg e TGFb em 

linfócitos Treg CD8+ (CD8+CD25+FOXP3+) por citometria de fluxo. Foram adquiridos 30.000 

eventos utilizando-se os parâmetros de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). 

 

 

 

Figura 8 - Representação esquemática da estratégia de análise de células CD4+CD25high e 

CD4+CD25low por citometria de fluxo. Foram adquiridos 30.000 eventos utilizando-se os 

parâmetros de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). 
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4.7. Análise estatística 

As análises foram realizadas utilizando o software estatístico JASP 

Versão 0.16.2 (University of Amsterdam, 2022). As variáveis numéricas 

contínuas estão apresentadas como mediana com mínimo e máximo e as 

variáveis categóricas estão representadas como frequência e porcentagens (%). 

Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes e estão 

destacados em negrito nas tabelas apresentadas. 
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5. RESULTADOS  
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5.1. Características das Participantes 

 Foram incluídas 16 gestantes com DM1, mas não foi possível coletar 

amostras de sangue periférico em todos os trimestres de todas as participantes. 

Assim é que, foi coletada apenas uma amostra de sangue periférico de 7 

gestantes; foram realizadas 2 coletas em trimestres diferentes de 4 gestantes e, 

uma amostra por trimestre (3 no total) de 5 gestantes. Por sua vez, foi realizada 

apenas uma coleta das 20 mulheres com DM1 não gestantes (grupo controle). 

 

 

Figura 9 - Esquema de representação de coletas de amostras por trimestre da gestação 

 

É importante destacar que nem todas as gestantes iniciaram o 

acompanhamento no Ambulatório no primeiro trimestre, muitas faziam 

acompanhamentos em outros serviços de saúde antes de serem encaminhadas ao 

Ambulatório da UNIFESP. Outro aspecto que dificultou as coletas foi a 

concordância das pacientes em participar do estudo. Assim sendo, não foi 

possível realizar o follow up completo da gestação de todas as participantes 

como pretendido. 

  Na tabela 1 estão apresentadas as principais características gerais e na 

tabela 2 dados clínicos das pacientes incluídas no estudo. 

  Não foram encontradas diferenças significantes entre os grupos controle e 

gestante quanto à idade, IMC, tempo de DM1, tipo de insulinização, número de 

gestações prévias, raça, escolaridade, comorbidades e estado civil. Foi 

encontrada diferença significativa quanto ao resultado da HbA1c, que foi maior 



Resultados 44 

 

 

no grupo controle. 

Foi encontrada diferença significativa somente quanto ao uso do 

medicamento ácido acetilsalicílico (AAS), que foi maior em gestantes do que no 

grupo controle.  

Em relação às complicações obstétricas, apenas uma participante 

desenvolveu pré-eclâmpsia. Por outro lado, 6 crianças nasceram grandes para 

idade gestacional, 9 apresentaram hipoglicemia neonatal e 13 icterícia. Não 

foram observadas outras intercorrências. Dados em relação ao desfecho 

gestacional podem ser encontrados nos anexos. 
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Tabela 1. Características gerais do de mulheres com Diabetes Mellitus tipo 1: Controles (não gestantes) e Gestantes  

 Controles n=20 Gestantes n=16  

 
Média 

 (Desvio padrão) 

Frequência 

(%) 

Média 

 (Desvio padrão) 

Frequência 

(%) 
p 

Idade (anos) 25,7 (± 5,7)  27,4 (± 4,4)  0,308* 

IMC pré gestacional (m2) 25,0 (± 4,3)  25,4 (± 3,8)  0,792* 

Gestações prévias (número) 0,5 (± 0,7)  0,8 (± 1,0)  0,270* 

Raça autorreferida      

Branca  12,0 (60,0%)  7,0 (43,7%) 0,619** 

Preta  2,0 (10,0%)  2,0 (12,5%)  

Parda  6,0 (30,0%)  7,0 (43,7%)  

Escolaridade      

Fundamental  2,0 (10,0%)  1,0 (6,3%) 0,681** 

Médio  9,0 (45,0%)  6,0 (37,5%)  

Superior  5,0 (25,0%)  7,0 (43,5%)  

Pós-Graduação  4,0 (20,0%)  2,0 (12,5%)  

Estado civil      

Solteira  10,0 (50,0%)  4,0 (25,0%) 0,198** 

Casada  7,0 (35,0%)  6,0 (37,5%)  

União Estável  3,0 (15,0%)  6,0 (37,5%)  

Comorbidades associadas          

ao DM1 
     

Não   15,0 (75,0%)  13,0 (81,3%) 0,470** 

Retinopatia  4,0 (20,0%)  1,0 (6,3%)  

Neuropatia  0,0 (0%)  1,0 (6,2%)  

Gastroparesia  1,0 (5,0%)  1,0 (6,2%)  

*Teste t de Student; **Teste Exato de Fisher. Considerando p<0,05 estatisticamente significantes - destacado em negrito 
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Tabela 2. Características clínicas de mulheres com Diabetes Mellitus tipo 1: Controles (não gestantes) e Gestantes. 

 Controles n=20 Gestantes n=16  

 
Média 

 (Mínimo-máximo) 

Frequência 

(%) 

Média 

(Mínimo-máximo) 

Frequência 

(%) 
p 

Tempo de Diabetes (anos) 15,9  (± 7,8)  15,9 (±  5,8)  0,987* 

HBAaC pré gestacional 

(%) 
8,8 (± 1,7)  7,7 (± 1,4)  0,040* 

Insulinização      

Seringa  2,0 (10,0%)  4,0 (25,0%) 0,434** 

Caneta  12,0 (60,0%)  9,0 (56,3%)  

Bomba de insulina  6,0 (30,0%)  3,0 (18,7%)  

Hipotiroidismo      

Sim  2,0 (10,0%)  4,0 (25,0%) 0,230** 

Não  18,0 (90,0%)   12,0 (75,0%)  

Uso de ASS      

Sim  0,0 (0,0%)   7,0 (43,7%) <0,001** 

Não  20,0 (100,0%)   9,0 (56,3%)  

*Teste t de Student, ** Teste Exato de Fisher. Considerando p<0,05 estatisticamente significantes - destacado em negrito 
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5.2. Análise do perfil imunofenotípico de linfócitos TCD3+, TCD4+, TCD8+ 

e Treg e suas subpopulações 

 

 Na tabela 3 estão apresentados os resultados obtidos na avaliação do perfil de 

linfócitos T caracterizados pela expressão de CD3+, CD4+, CD8+. Além disso, 

estão demonstrados os dados relativos a linfócitos Treg definidos pela expressão 

de CD4+CD25+CD127-, CD8+CD25+FOXP3+, CD4+CD25high e 

CD4+CD25low. Estão descritas as porcentagens das diferentes populações 

celulares que foram observadas nos grupos de estudo: controle (não gestantes) e 

em gestantes, distribuídas em subgrupos de acordo com o trimestre gestacional.  

 A análise estatística do grupo de gestantes por trimestre versus controles foi 

realizada confrontando inicialmente os quatro grupos entre si por Teste de 

Kruskal-Wallis e, quando foi detectada significância, aplicamos o Teste de 

Dunn para identificar diferenças entre subgrupos. 

 Foram observadas diferenças significantes quando comparamos cada um dos 

subgrupos de gestantes (três trimestres) versus controles. Foi encontrada maior 

expressão de CD8+ nas grávidas (independente do trimestre) do que nos 

controles. Por outro lado, identificamos menores porcentagens de células 

TCD4+CD25high, TCD4+CD25low e Treg CD8 (CD8+CD25+FOXP3+) nos 

subgrupos de gestantes (independente do trimestre) comparados as controles. 

 Não foram observadas diferenças significativas quando confrontamos os dados 

obtidos nos diversos trimestres gestacionais entre si.
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Tabela 3. Características imunofenotípicas das porcentagens de células TCD3+, TCD4+, TCD8+, Treg e seus subgrupos 

em sangue periférico no grupo de mulheres com Diabetes Mellitus tipo 1 Controles (não gestantes) e Gestantes subdivididas      

por trimestres.  

 Controle  Gestantes   

 n=20 
1 Trimestre  

n=7 

2 Trimestre 

 n=12 

3 Trimestre  

n=11 
p 

CD3+ 76,0 (63,0 – 84,7) 77,3 (70,5 – 88,0) 77,7 (69,6 – 89,5) 78,6 (70,7 – 90,1) 0,522 

CD4+ 44,7 (26,4 – 54,3) 41,4 (32,8 – 53,5) 43,7 (36,8 – 51,5) 42,1 (35,8 – 54,1) 0,736 

CD8+ 20,4 (10,1 – 29,5) 31,40 (20,0 – 37,3) 22,7 (18,5 – 36,3) 24,0 (17,4 – 30,9) 0,006a; 0,027b; 0,017c 

CD4+CD25 High 0,28 (0,05 – 0,5) 0,03 (0,0 – 0,8) 0,03 (0,01 – 0,5) 0,07 (0,01 – 0,2) 0,008a, 0,006b, 0,002c 

CD4+CD25 Low 1,00 (0,2 – 2,5) 0,2 (0,1 – 1,7) 0,1 (0,03 – 2,1) 0,2 (0.1 – 1,5) 0,007a, 0,001b, 0,017c 

CD4+CD25+CD127-

FOXP3+ 5,5 (3,0– 8,7) 5,3 (3,4 – 6,5) 5,4 (3,4 – 8,8) 

5,3 (2,8 – 8,5) 0,581 

CD8+CD25+FOXP3+ 1,3 (0,4 – 2,4) 0,4 (0,1 – 1,2) 0,3 (0,1 – 0,7) 0,3 (0,2 – 0,8) 0,002a; <0,001,b,c 

Teste de Kruskal-Wallis e Teste de Dunn: a – Controle X Gestante 1° trimestre; b – Controle X Gestante 2° trimestre; c – Controle X Gestante 

3° trimestre. Os dados estão apresentados em mediana, mínimo e máximo.  Considerando p<0,05 estatisticamente significantes - destacado em 

negrito
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5.3. Análise da expressão de citocinas IFNg e TGFb em linfócitos TCD3+, 

TCD4+, TCD8+ e Treg e suas subpopulações 

 

  Na tabela 4 estão apresentados os dados referentes à avaliação da 

expressão das citocinas IFNg e TGFb em células CD3+, CD4+, CD8+ e em 

linfócitos Treg definidos pela expressão de CD4+CD25+CD127-, 

CD8+CD25+FOXP3+. 

  Os resultados estão descritos em porcentagens da expressão das citocinas 

nas diferentes populações celulares nos grupos de estudo:  controles (não 

gestantes) e gestantes divididas em subgrupos de acordo com o trimestre 

gestacional. 

  A análise estatística do grupo de gestantes por trimestre e controles foi 

realizada confrontando inicialmente os quatro grupos entre si pelo Teste de 

Kruskal-Wallis e, quando foi detectada significância, aplicamos o Teste de 

Dunn para identificar diferenças entre subgrupos. 

  A comparação entre o grupo controle e subgrupos de gestantes mostrou 

resultados interessantes. Foi encontrada menor porcentagem de células 

CD3+TGFb+, de TCD4+TGFb+, de TCD8+TGFb+ e de TCD4+IFNg+ e  

TGFb nas células Treg CD8+ (CD8+CD25+FOXP3+TGFb+) no grupo de 

gestantes do que nas controles (Teste Kruskal-Wallis).  

Não foram observadas outras diferenças significantes quanto à expressão 

de citocinas. 
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Tabela 4. Porcentagem de expressão de TGFb e IFNg em células TCD3+, TCD4+, TCD8+, Treg e seus subgrupos 

em sangue periférico de mulheres com Diabetes Mellitus tipo 1; Controles (não gestantes) e Gestantes subdivididas 

por trimestres.  

 Controle  Gestantes   

 n=19 
1 Trimestre 

 n= 7 

2 Trimestre 

 n= 12 

3 Trimestre 

 n= 11 
p 

CD3+ IFNg+ 0,37 (0,13 – 82,0) 0,56 (0,06 – 2,8) 0,34 (0,15 – 2,1) 0,35 (0,0 – 2,0) 0,863 

CD3+ TGFb+ 96,5 (7,9 – 99,1) 29,4 (3,7 – 46,9) 27,2 (2,4 – 93,7) 12,3 (0,1 – 53,8) 0,003a;<0,001b,c 

CD4+ IFNg+ 0,18 (0,04 – 0,71) 0,054 (0,02 – 2,93) 0,10 (0,00 – 0,18) 0,07 (0,00 - 0,13) 0,008a; 0,004b, <0,001c 

CD4+ TGFb+ 97,0 (92,4 – 99,1) 26,5 (4,14 – 43,30) 27, 7 (3,5 – 92,8) 14,6 (0,2 – 50,3) <0,001a,b,c 

CD8+ IFNg+ 0,81 (0,21 – 6,0) 1,3 (0,2 – 3,9) 1,0 (0,5 – 11,7) 0,8 (0,3 – 10,4) 0,874 

CD8+ TGFb+ 97,5 (90,8 – 99,4)  44,9 (6.2 – 62.9) 38,7 (4,3 – 97,1) 20,3 (0,2 – 65,0) <0,001 a,b,c 

CD4+CD25+CD127-FOXP3+IFNg+ 3,2 (0,0 – 20,0) 0,00 (0,00 – 13,8) 0,00 (0,00 – 3,5) 0,00 (0,00 – 2,2) 0,125 

CD4+CD25+CD127-FOXP3+TGFb+ 100,0 (34,1  - 100,0) 58,3 (28,6 – 73,1) 54,5 (14,5 – 100,0) 43,1 (29,9 – 75,5) 0,313 

CD8+CD25+FOXP3+IFNg+ 4,7 (0,9 – 24,1) 0,00 (0,0 – 40,0) 7,3 (0,0 -25,0) 5,0 (0,0 – 100,0) 0,368 

CD8+CD25+FOXP3+TGFb+ 97,8 (37,3 – 100,0) 75,7 (37,5 – 97,2) 72,6 (15,4 – 100,0) 72,3  (42,1 – 93,8)  <0,001a,b,c 

Teste de Kruskal-Wallis; Teste de Dunn: a – Controle X Gestante 1° trimestre; b – Controle X Gestante 2° trimestre; c – Controle X 

Gestante 3° trimestre. Os dados estão apresentados em mediana, mínimo e máximo, considerando p<0,05 estatisticamente significantes - 

destacados em negrito
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6. DISCUSSÃO  
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A gestação em pacientes com DM1 é uma condição ainda pouco 

investigada. Este estudo piloto, sugere que a gravidez promove algumas 

alterações no perfil de linfócitos T e citocinas, que podem eventualmente 

estar associadas aos resultados adversos observados com maior 

frequência nesses casos do que na gestação fisiológica. 

Em resumo, foi observado que as grávidas, independente do 

trimestre, comparadas às não gestantes apresentaram menor porcentagem 

de células T com perfil supressor, tais como CD8+CD25+FOXP3; 

CD4+CD25+high; CD4+CD25+low; e de células CD3+; CD4+; CD8+, 

Treg CD8+ que expressam TGFb; e de células CD4+IFNg. Além disso, 

identificamos maior porcentagem de células CD8+ nas gestantes. 

Nossa proposição inicial era realizar um follow up completo de 

gestantes com DM1 durante os 9 meses da gestação, com o intuito de 

caracterizar as modificações que poderiam ocorrer ao longo desse 

período. Entretanto, como já mencionado, a pandemia e as dificuldades 

encontradas nos levaram a rever nossos objetivos. Foi então decidida a 

inclusão de um grupo controle composto por mulheres com DM1 não 

gestantes, com o objetivo de avaliar se a gestação em si promoveria 

alterações nesta paciente, independente da doença. Reconhecemos que 

seria interessante incluir também um grupo de gestantes saudáveis, porém 

às restrições que ocorreram no funcionamento dos ambulatórios no 

período de COVID-19, impossibilitaram a inclusão desse grupo. 

 Conseguimos coletar amostras ao longo da gestação de uma 

parcela reduzida de participantes (n=5) e por isso, achamos mais 

adequado não fazer um estudo comparativo destes casos. 

Do ponto de vista clínico e laboratorial identificamos duas 

diferenças significativas entre os dois grupos; uma delas é referente ao 
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uso de ácido acetilsalícilico (AAS), que foi maior em gestantes do que no 

controle. Este dado era esperado, uma vez que esta medicação é 

usualmente recomendada a gestantes com DM prévio para diminuir o 

risco de desenvolver pré-eclâmpsia.57 

Outra diferença observada foi quanto à hemoglobina glicada. Tal 

como reportado por Groen et al (2015), às gestantes apresentaram índices 

significativamente mais baixos, indicando melhor controle glicêmico do 

que o observado no grupo controle.53 De fato, as grávidas consultavam 

semanalmente no ambulatório para reavaliação, recomendações sobre a 

dieta e ajustes de medicação. Por sua vez, o acompanhamento das 

mulheres do grupo controle não era tão frequente, os retornos 

ambulatoriais ocorriam com intervalos de 3 a 4 meses.  

Ainda não está esclarecida a relação entre hiperglicemia e 

alterações imunes. Alguns estudos sugerem que a terapia com insulina 

contribui para redução dos níveis de mediadores inflamatórios e por outro 

lado, induz a secreção de fatores anti-inflamatórios. De acordo com Roep 

& Tree (2014), uma subpopulação celular TCD4 reguladora β específica, 

similar a Tr1 secretora de IL-10, parece estar diretamente relacionada 

com desenvolvimento tardio de DM1 e melhor controle glicêmico.58 Por 

sua vez, Nekoua et al. (2019) não observaram alterações do número de 

células Teff e Treg em sangue periférico quando comparados   pacientes 

DM1 com controle glicêmico adequado (HbA1c < 7,0%), inadequado 

(HbA1c > 7,0%), e indivíduos sem DM. Entretanto, observaram níveis 

séricos de IFNg e IL2 mais baixos nos dois grupos de DM1 comparados 

aos saudáveis. Além disso, os DM1 com bom controle glicêmico 

apresentaram níveis menores de IL-10 do que o grupo sem diabetes.59  
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Nossa pesquisa avaliou outras subpopulações celulares e incluiu 

apenas mulheres com DM1 gestantes e não gestantes. De toda forma, em 

contraste com resultados acima descritos, observamos diferenças 

significantes entre os grupos com e sem adequado controle glicêmico. 

Nossos resultados mostraram que as gestantes estavam mais controladas e 

apresentaram menor porcentagem de algumas células com perfil 

supressor do que o grupo controle.  

Em relação às citocinas, observamos menor número de células 

CD3+, CD4+, CD8+ que expressam TGFb e de linfócitos TCD4+ IFNg+ 

em sangue periférico das gestantes. Jafapour et al. (2020) sugeriram que a 

redução de respostas Th1, incluindo IFNg é importante para manutenção 

da tolerância materno-fetal.60 Os resultados referentes à expressão de 

TGFb não eram esperados, mas não encontramos outros estudos que 

utilizem a mesma metodologia e grupo similar de participantes para 

comparar com os nossos valores obtidos. De toda forma, deve-se ter 

cautela na interpretação destes dados, porque dentre o amplo espectro de 

marcadores envolvidos na resposta imune analisamos apenas dois e, não 

avaliamos os níveis circulantes destas citocinas.  

Sabe-se que a IL-10 desempenha papel crítico na modulação da 

resposta imune, seria importante conhecer sua participação nestes casos. 

Quando iniciamos este estudo procuramos avaliar a expressão desta 

citocina, mas não conseguimos resultados consistentes. Em trabalhos 

anteriores também tivemos problemas nos testes de citometria para IL-10, 

por isso procuramos desta vez utilizar marcador de outra procedência, 

mesmo assim não tivemos sucesso. 

Outro ponto importante que pode justificar a diminuição de IFNg 

encontrada nas gestantes, é que para assegurar a tolerância materno-fetal 
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é preciso que ocorra aumento das respostas Th2 e diminuição da Th1, ou 

seja, de citocinas pró-inflamatórias fetal.60 Considerando que no DM1 há 

aumento da expressão de IFNg, que pode ser ainda mais significante 

quando o controle glicêmico está inadequado, a diminuição de expressão 

de CD4+IFNg encontrada deve ocorrer para manutenção do sucesso 

gestacional.32,41,59 

Nosso propósito era avaliar linfócitos T, em particular Treg, para 

tanto selecionamos marcadores de reconhecida importância para 

caracterização desta subpopulação linfocitária. Encontramos alguns 

problemas nesta etapa, entre eles a seleção de um painel de anticorpos 

monoclonais relevantes para nossa investigação e, que pudesse ser 

identificado em citômetros dos modelos disponíveis em nossa instituição. 

Estas restrições com certeza pesaram em nossa avaliação. Conseguimos 

delimitar algumas subpopulações, não detectamos nenhuma diferença 

significante ao longo da gestação, mas observamos como mencionamos 

diferenças significantes entre os grupos de estudo.  

Sabe-se que a avaliação funcional enriquece muito a pesquisa, mas 

a realização destas provas, de forma geral, depende da coleta de amostras 

mais volumosas de sangue, que em gestantes não é recomendável; e de 

técnicas mais sofisticadas. Estas questões limitaram nosso estudo, e assim 

a avaliação realizada foi apenas quantitativa. 

Groen et al. (2015) observaram diferenças na porcentagem de 

células TCD4CD25- e TCD4CD25+FOXP3+ entre mulheres não 

gestantes com e sem DM1; mas não identificaram alterações 

significativas comparando os grupos de gestantes entre si (saudáveis e 

com DM1).53 Estes pesquisadores sugeriram que o aumento no número 
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de Treg observado nas pacientes com DM1 seria para suprir as 

deficiências funcionais que estas células apresentam nestes casos.  

 Nos últimos anos, outros marcadores foram descritos para definir 

subtipos de células Treg com diferentes propriedades.35 Apesar desta 

notável evolução, ainda não foi possível identificar com precisão as 

subpopulações de Treg de origem tímica (tTreg) e periférica (pTreg). 

Mais limitado ainda é o conhecimento que se tem sobre as células Treg 

CD8+ em humanos, tanto quanto a expressão de receptores como quanto 

à sua atuação na resposta imune. A porcentagem destas células em 

sangue periférico é muito baixa, dificultando bastante a investigação, 

especialmente na gestação devido a maior restrição de volume para 

coleta.38 

Neste estudo observamos aumento da porcentagem de linfócitos 

CD8+ em sangue periférico das gestantes com DM1. Wiedemann et al. 

(2021) detectaram esta população em pâncreas de pacientes com DM1 e 

de indivíduos saudáveis e relacionaram as alterações fenotípicas 

encontradas ao nível de progressão da doença.61 Por outro lado, outros 

investigadores não identificaram relação entre as porcentagens destas 

células em sangue periférico e o grau de manifestação clínica da 

doença.62,63 

Não achamos na literatura outros estudos similares. Nossa análise 

foi restrita a mulheres com DM1, gestantes ou não; assim as diferenças 

encontradas podem ser atribuídas à gestação. Por outro lado, as 

investigações realizadas por outros grupos incluíram gestantes com DM1 

e saudáveis, então nestes casos as alterações poderiam ser relacionadas à 

doença em si. Os resultados relatados são controversos, enquanto alguns 

não encontraram diferenças comparando os grupos de gestantes com e 



Discussão 57 

 

 

sem a patologia53, outros mostraram níveis diminuídos de Treg em 

grávidas com DM1 no terceiro trimestre comparados às saudáveis no 

mesmo período gestacional.54 Por outro lado, Lima et al (2017) 

identificaram redução na porcentagem de Treg com a evolução da 

gestação fisiológica. Estes investigadores também demonstraram menor 

expressão de FOXP3 em células Treg CD4lowCD25+high na gravidez, 

isto é, redução de linfócitos com caráter predominantemente supressor.64  

Muitos estudos apontam associação entre diminuição de número 

e/ou função de células Treg em patologias obstétricas14 e em outras 

doenças autoimunes.43,44,45 Por outro lado, a avaliação desta subpopulação 

na gestação fisiológica mostra resultados controversos. Existem 

indicações de que por sua propriedade supressora, aumento na 

porcentagem de linfócitos Treg é importante para evolução normal da 

gestação. Green et al. (2021) relataram que este incremento pode ser 

observado tanto na circulação como na decídua, e sugeriram que isto é 

necessário para impedir a rejeição do feto pelo sistema imune materno.14 

Alguns pesquisadores encontraram maiores quantidades destas células na 

decídua do que em sangue periférico.60,65 E ainda, foi também constatado 

desequilíbrio mais acentuado da subpopulações de Treg na decídua do 

que na circulação.17 Nossos resultados podem refletir esta situação, as 

células migrariam para decídua com o intuito de impedir a rejeição fetal, 

e por isso estavam, em menor número em sangue periférico. 

Diferentes hipóteses têm sido propostas para justificar os resultados 

encontrados, entre eles a influência hormonal tanto no ciclo menstrual 

(momento da coleta de amostras de não gestantes) como nos diferentes 

trimestres gestacionais; assim como também, a hemodiluição que ocorre 

na gestação.66 Lima et al. (2017) sugerem que essa diluição pode 

erroneamente sugerir alterações nos subtipos de linfócitos Treg.64 
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O painel de marcadores existente ainda não é suficiente para 

caracterizar subpopulações de Treg funcionalmente distintas. Desde sua 

descrição inicial novos monoclonais têm sido propostos com o intuito de 

resolver esta questão. Estudos mais recentes mostram que a grande 

variação na expressão de CD25 e CD127, que pode levar a interpretações 

questionáveis, assim como a escolha da metodologia de interpretação dos 

resultados.13,35 Por sua vez, um dos marcadores que tem despertado maior 

interesse é FOXP3, que tem expressão muitas vezes transitória, de 

intensidade variável e é potencialmente associado a função 

supressora.35,64 

Esta diversidade de monoclonais e variabilidade de expressão de 

marcadores podem justificar pelo menos em parte as discrepâncias entre 

os resultados obtidos em diferentes investigações. A metodologia 

utilizada também é variável, impossibilitando, muitas vezes, comparações 

de resultados. Outro ponto que deve ser considerado é a heterogeneidade 

no quadro clínico de pacientes com DM1. Além destes aspectos, existe a 

questão hormonal já mencionada, o período gestacional e até mesmo, o 

índice de massa corpórea, questões étnicas, e idade são elementos que 

também afetam o nível de Treg, e que muitas vezes não são considerados 

nas pesquisas realizadas.14,35,67 

 Neste estudo encontramos algumas diferenças significativas quanto 

a algumas subpopulações linfocitárias entre os grupos, mas a 

interpretação dos resultados observados requer cautela. Por dificuldades 

já mencionadas o número de participantes foi relativamente pequeno; a 

avaliação foi quantitativa sem a inclusão de provas funcionais e o painel 

de marcadores utilizados foi limitado por questões técnicas. Por outro 

lado, realizamos um estudo inédito incluindo a avaliação de mulheres 

com DM1 gestantes nos diferentes trimestres e não gestantes.  
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Nossos dados mostraram alterações de padrão de resposta imune 

associado a gravidez, mas que de toda forma não afetou o 

desenvolvimento gestacional, pois apenas uma das gestantes desenvolveu 

pré-eclâmpsia, e  todos os outros casos evoluíram sem intercorrências 

obstétricas e fetais. Todas as grávidas eram assistidas semanalmente por 

uma equipe multidisciplinar qualificada. Sabe-se que outras populações 

celulares tais como células NK, monócitos, células dendríticas, entre 

outras, também estão envolvidas na interação materno-fetal e, no 

desenvolvimento de DM1.48,68 O equilíbrio entre todos estes elementos e 

o perfil dos mediadores liberados são determinantes para o controle da 

doença e o sucesso gestacional, e pode -se sugerir que tenham 

contribuído para os resultados clínicos observados. 

Tomados em conjunto, nossos achados instigam a continuidade da 

investigação, além de ampliar o número de participantes seria 

interessante avaliar comparativamente mulheres saudáveis. Do ponto de 

vista laboratorial, é importante investir na caracterização mais apurada de 

subpopulações celulares, não só do ponto de vista quantitativo, mas 

também qualitativo.   
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7. CONCLUSÃO  
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A análise de células Treg em sangue periférico de mulheres com 

DM1 gestantes e não gestantes mostrou que: 

 

● Não foram detectadas diferenças no perfil de células Treg e na 

expressão de citocinas entre os diferentes trimestres gestacionais  

  

● As gestantes, independente do trimestre, apresentam menor 

porcentagem de células Treg CD8+, TCD4+CD25high, 

TCD4CD25low e maior número de células TCD8+ do que as 

mulheres não gestantes. 

 

● As gestantes, independente do trimestre, apresentaram menor 

expressão da citocina TGFb em células CD3+, CD4+, CD8+, Treg 

CD8+ e de IFNg em células CD4+ do que as mulheres não 

gestantes. 
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9.1. Tabela de dados do parto e desfecho da gestação do grupo 

gestantes 

 Gestantes (n= 15) 

 

Média 

(Desvio Padrão) Frequência (%) 

Idade Gestacional 

(semanas) 36.7 (+/- 1,0)  

Tipo de parto   

Vaginal  2 (13,3%) 

Cesárea  13 (86,7%) 

Sexo do recém-nascido   

Masculino  11 (73,3%) 

Feminino  4 (26,7%) 

Peso (g) 3155,0 (+/- 515,3)  

Classificação do peso fetal 

por idade gestacional   

Adequado   9 (60,0%) 

Grande  6 (40,0%) 

Pequeno  0 (0%) 

Hipoglicemia Neonatal   

Não  6 (40,0%) 

Sim  9 (60,0%) 

Icterícia   

Não  2 (13,3%) 

Sim  13 (86,7%) 

Internação (dias) 2.1 (+/- 2,6)  
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9.2. Parecer do Comitê de Ética  
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9.3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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9.5. Ficha de dados sociodemográficos  

 

FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Coleta de dados: 

Data: _____/_____/______    Responsável pela coleta: __________________________ 

Local da coleta: _____________________  Hora da coleta:_________________________ 

 

Identificação:                                         

Nome:  __________________________________________  RH-HSP ________________ 

Endereço:__________________________________________________________________ 

CEP: _________________________ Natural: ____________________________________ 

Telefone: ____________________ / Celular: ____________________ 

Idade: ______   Profissão:_______________________________________________________  

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

Escolaridade:        (   ) Ensino Fundamental Completo   (    ) Ensino Médio Completo                                           

.                             (   ) Ensino Superior Completo          (    ) Pós Graduação Completa 

                    

Cor/Raça (autodeclarada): 

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

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

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

 

Antecedentes  

Tem parentes de 1º grau com DM1?  (   ) Não      (   ) Sim  Quem? __________________ 

Há quanto tempo tem DM1? 

________________________________________________________________________ 

Internações decorrentes do DM1? 

________________________________________________________________________ 

Comorbidades  (   ) Não  (  )Sim 

_________________________________________________________________________ 

  

Tabagismo          (   ) Não      (   ) Sim         Frequência: _________________ 

Etilismo  (   ) Não      (   ) Sim         Frequência: _________________  
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Insulinização 

(   ) Seringa                          (     ) Caneta                          (    ) Bomba de insulina 

Insulinas/dose: 

_________________________________________________________________________ 

 

Antecedentes Clínicos: 

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

__________________________________________________________________________ 

Faz uso de medicações além da insulina?  (   ) Não     (    )Sim 

___________________________________________________________________________ 

Internações clínicas:                                    (   ) Não     (   ) Sim 

__________________________________________________________________________              

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

__________________________________________________________________________   

Antecedentes Obstétricos 

Ano 

 

Gestação  

 

Tipo de 

parto 

Sexo Peso ao 

nascer 

Intercorrência

s 

Maternas 

Intercorrência

s 

Neonatais 

       

       

       

   

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           

Peso Pré- gestacional:  _____ Kg     Altura _______ m     IMC pré-gestacional ______ Kg/m2  

1 coleta: Peso_______ Kg  Data:__________ IG:________  Pressão arterial ________ mmHg 

2 coleta: Peso_______ Kg  Data:__________ IG:________  Pressão arterial ________ mmHg 

3 coleta: Peso_______ Kg  Data:__________ IG:________  Pressão arterial ________ mmHg 
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Exames Laboratoriais:        

Hba1c pré-gestacional:    ___________               Data: _____/_____/______         

Hba1c na 1 coleta:           ___________               Data: _____/_____/______     

Hba1c na 2 coleta:           ___________               Data: _____/_____/______     

Hba1c na 3 coleta:           ___________               Data: _____/_____/______       

 

Resultado perinatal: 

 

Dados coletados em: _____/_____/______    telefone (      )   prontuário (      ) presencial (    ) 

Data do parto: _____/_____/______       Horário do parto:_______:_________ 

Idade gestacional: ________  semanas  

Local: (   ) Hospital São Paulo   (   ) Outros __________________________________ 

Tipo:  (   ) Normal (   ) Fórcipe    (   ) Cesariana Indicação:_________________  

Sexo do RN:     M (     )  F (     )   Peso ao nascer: __________ g (   ) AIG  (   )GIG   (   )PIG 

RN – Alta com intercorrências: Não (    )  Sim (    )  Qual?_______________________ 

Tempo de internação do RN: _________ dias 
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