
ARTIGO DE REVISÃO

Resumo A doença trofoblástica gestacional (DTG) é um termo aplicado a um grupo 

de tumores relacionados à gestação, caracterizando formas benignas (mola hidatiforme - MH) e malignas 

(neoplasia trofoblástica gestacional - NTG). O estresse oxidativo, a ingestão dietética e o estado nutricional da 

gestante constituem possíveis fatores de risco para a ocorrência da MH e sua progressão para NTG. A presente 

revisão tem como objetivo abordar a relação entre essas entidades. Apesar de haver evidências mostrando que 

a ingestão dietética e o estresse oxidativo possam ter papéis relevantes na etiopatogênese da DTG, ainda são 

necessários muitos estudos para uma melhor investigação da atuação desses agentes na gravidez molar e suas 

sequelas malignas e proliferativas.

Abstract The gestational trophoblastic disease (GTD) is a term applied to a 

rare group of pregnancy related tumors of benign forms (hydatidiform mole - HM) as well as malignant ones 

(gestational trophoblastic neoplasia - GTN). Oxidative stress, dietetic intake and nutritional status of pregnant 

women are possible risk factors for the occurrence of HM and its progression to GTN. This review aims to address 

the relationship between these entities. Besides the evidences supporting that dietetic intake and oxidative stress 

may have important roles in the GTD etiopathogenesis, many studies are needed to better investigate the role 

of these agents in molar pregnancy and their proliferative and malignant sequelae.
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Introdução 

A doença trofoblástica gestacional (DTG) constitui um 

grupo de tumores relacionados à gestação e originários do tecido 

trofoblástico placentário, cujo marcador biológico-hormonal é 

a gonadotrofina coriônica humana (hCG)1. 

A DTG é classificada em dois grupos de importância 

clínica: a forma benigna, representada pela mola hidatiforme 

(MH), e neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), que é a 

forma maligna da doença, caracterizada pela mola invasora, 

o coriocarcinoma, o tumor trofoblástico do sítio placentário 

e o tumor trofoblástico epitelioide1-4. 

Embora incomum, a DTG apresenta complicações clínicas 

importantes com alta taxa de mortalidade antes do advento da 

quimioterapia. A melhora no prognóstico é evidente nas últimas 

décadas e foi alcançada graças à criação de centros de referên-

cia5, avanços nas técnicas de dosagem de hCG e no tratamento 

quimioterápico6.

Existem inúmeras dificuldades no estudo da epidemiologia 

da DTG, uma vez que não há uniformidade metodológica na 

descrição dos casos7,8. Para o cálculo das taxas de incidência, o 

número total de gestações seria o denominador mais apropriado. 

Entretanto, é impossível estimar-se o número real de gravidezes, 

o que torna o cálculo da incidência da DTG impreciso e, não 

raro, discordante9. Estudos epidemiológicos têm relatado uma 

ampla variedade regional na incidência mundial da DTG3. 

Nos países asiáticos e da América Latina, a incidência de 

DTG é três a seis vezes maior que a reportada na Europa ou 

América do Norte10,11. Infelizmente, grande parte dessa ca-

suística não reflete dados populacionais, e sim base de registro 

hospitalar, proveniente dos serviços que acompanham mulheres 

com essa doença.

Apesar de a etiologia da DTG ser desconhecida, sua 

origem parece estar associada a gametogênese e fertilização 

anormais, determinando crescimento anárquico das vilo-

sidades coriais, com diferentes graus de remissão, invasão 

e malignização12,13. São fatores de risco para a ocorrência 

dessa contrafação reprodutiva a idade materna14-16, histórico 

reprodutivo de gravidez molar17, etnia, aspectos genéticos e 

o estado nutricional da paciente18.

Sabe-se que a gestação é um período de profundas alterações 

no metabolismo materno, em que se observa aumento das neces-

sidades nutricionais a fim de garantir o adequado crescimento 

e desenvolvimento fetal. As adaptações nutricionais, se não 

ajustadas, podem provocar deficiências nutricionais de macro e 

micronutrientes19, alterações no perfil oxidativo e levar ao apare-

cimento de diversas alterações obstétricas, dentre elas, a DTG20.

Diante do exposto, a presente revisão tem como objetivo 

discutir a relação entre a ingestão alimentar e o estresse oxidativo 

na ocorrência de MH e sua progressão para NTG. 

Mola hidatiforme

A MH é uma anomalia caracterizada por aumento anormal 

das vilosidades coriônicas acompanhadas de proliferação tro-

foblástica, apresentando hiperplasia variável e focal do cito e 

sinciciotrofoblasto. Consiste na forma clínica mais comum de 

DTG, apresentando duas entidades clínicas distintas: mola hi-

datiforme completa (MHC) e mola hidatiforme parcial (MHP), 

com base nas suas diferenças morfológicas, histopatológicas e 

genéticas18. O estudo da MH é importante por sua capacidade 

de evoluir para a NTG, em incidência que varia de 18 a 28% 

nos Estados Unidos10 e de 7 a 25% no Brasil14,17,21,22.

Dentre os fatores de risco etiológicos para o desenvolvimento 

da MH, destacam-se os extremos de idade materna e gravidez 

molar anterior3,14-16. Em caso de história de abortamento espon-

tâneo, o risco de gravidez molar aumenta de duas a três vezes. 

A dieta também é considerada fator etiológico importante — a 

diminuição da ingestão de betacaroteno e de gordura animal, 

por exemplo, estaria relacionada com aumento da incidência 

de gravidez molar23.

Correlação entre ingestão dietética e a 
ocorrência de mola hidatiforme e neoplasia 
trofoblástica gestacional pós-molar

A gestação é um período no qual o estado físico e mental 

materno influenciam diretamente a saúde da mãe e do feto. Nesse 

período, o metabolismo energético é afetado pelo crescimento 

fetal e pelas necessidades do organismo materno que se adapta à 

gravidez19. O estado nutricional é determinado, principalmente, 

pela ingestão de nutrientes, portanto, um inadequado aporte 

energético da gestante pode levar a uma competição entre a mãe 

e o feto, limitando a disponibilidade dos nutrientes necessários 

ao adequado crescimento fetal24. 

No passado, acreditava-se que a deficiência proteica deter-

minava a ocorrência de DTG. Tentando verificar tal associação, 

foi realizada a análise das concentrações sanguíneas de ureia, 

creatinina, proteína total e albumina de 25 pacientes com MH25. 

Os níveis de ureia e creatinina estavam elevados e a proteína 

total e albumina apresentaram-se significativamente diminuídas 

em relação ao grupo controle de grávidas sem anormalidades 

clínicas. Os autores25 sugeriram que os resultados encontrados 

eram indicativos do catabolismo resultante de alimentação 
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inadequada, mas que poderiam também ser consequência da 

própria MH. Entretanto, o estudo não avaliou a história ali-

mentar das pacientes.

As deficiências nutricionais encontradas nas pacientes com 

MH podem estar relacionadas a fatores dietéticos, psicológicos e 

socioculturais. Muitos estudos associam as deficiências nutricio-

nais a um fator socioeconômico, tendo em vista que a incidência 

da MH é significativamente menor em países desenvolvidos26. 

A ingestão alimentar pobre em proteínas, gordura animal, 

vitaminas hidro e lipossolúveis, notadamente os carotenoides e 

ácido fólico tem sido também relacionada à gênese da DTG27,28, 

pois promoveria uma alteração na defesa antioxidante do orga-

nismo. A instalação e manutenção de condição pró-oxidante na 

MH poderia levar à progressão para NTG29.

Estudo realizado em 200430 relatou que níveis séricos 

aumentados de vitamina B12, por longo período de tempo, 

estariam associados à ocorrência de MHC, salientando que não 

apenas as hipovitaminoses, como também o excesso de vitaminas 

estão arrolados na etiopatogênese da gravidez molar. Ao revés, 

observou-se que o folato poderia desempenhar papel protetor 

no surgimento da gravidez molar. Assim, as estratégias nutro-

lógicas, quer por suplementação, quer por ajustes da ingestão 

dietética recomendada, poderiam reduzir o risco de MHC e o 

aparecimento da NTG30,31.

Quando os níveis séricos de vitamina A de pacientes com 

MH foram avaliados, observou-se que eram menores do que 

em gestantes com gravidez normal e que baixos níveis dessa 

vitamina ou de retinol podem ser um dos fatores causais da 

proliferação de células trofoblásticas na MH32. Sabe-se que o 

nível persistentemente diminuído de retinol pode ser responsável 

pela proliferação de células trofoblásticas após o esvaziamento 

uterino do tecido molar, determinando o surgimento de NTG33.

Em estudo duplo-cego, 67 pacientes pós-esvaziamento molar 

receberam suplementação de 200.000 UI de vitamina A/dia ou 

placebo, mantendo idêntico seguimento pós-molar para todas 

as pacientes33. Foi observada incidência de NTG de 28,6% no 

grupo controle e de 6,3% naquele que recebeu vitamina A, 

mostrando que essa suplementação reduziu significativamente a 

evolução de NTG pós-molar — resultados dos mais auspiciosos 

entre aqueles que lidam com esses trofoblastomas.

In finis, o balanço entre agentes oxidantes/antioxidantes em 

mulheres grávidas pode ser usado para a determinação precoce 

da gestação molar e a suplementação de antioxidantes poderia ser 

usada no seu tratamento27. Por isso, são necessários mais estudos 

que investiguem os efeitos da ingestão dietética na ocorrência 

de MH, não apenas para sua prevenção primária, como também 

para a prevenção secundária das sequelas malignas da DTG.

Correlação entre estresse oxidativo e a 
ocorrência de mola hidatiforme e neoplasia 
trofoblástica gestacional pós-molar

O estresse oxidativo (EO) é uma condição metabólica 

caracterizada por um desequilíbrio entre as moléculas pró e 

antioxidantes. Fundamental na compreensão do EO é o co-

nhecimento da espécie reativa de oxigênio (ERO), que agrupa 

não somente os radicais de oxigênio, mas também alguns não 

radicais derivados do oxigênio. Radical livre é definido como 

qualquer composto químico capaz de apresentar existência 

independente (daí o termo “livre”) que contém um ou mais 

elétrons desemparelhados (Tabela 1)34. 

Essa relação pode ser alterada pelo aumento dos níveis de 

EROs, associada ou não a uma capacidade antioxidante diminuí-

da. Esse processo leva à oxidação de biomoléculas com perda de 

suas funções biológicas, gerando danos celulares e teciduais, cuja 

cronicidade implica no estabelecimento de diversas doenças35.

A presença e gravidade do EO pode ser avaliada por vários 

biomarcadores produzidos a partir de interação das EROs com 

os lipídeos, proteínas, ácidos nucleicos, óxido nítrico, glutationa 

etc. Ademais, a expressão e a atividade das moléculas sensíveis 

ao balanço oxidativo celular, tais como as enzimas antioxidantes, 

podem servir como biomarcadores do EO36.

O sistema antioxidante natural consiste de numerosos 

componentes endógenos (produtos metabólicos) e exógenos 

(adquiridos pela dieta) e enzimas antioxidantes que são 

capazes de inativar as EROs. As principais enzimas par-

ticipantes do processo de redução do EO são a superóxido 

dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase 

(GPx) (Quadro 1). 

A SOD tem a função de catalisar a dismutação de ânions 

superóxido (O
2

·-) em peróxido de hidrogênio (H
2
O

2
), sendo 

essa espécie menos reativa que a anterior (Figura 1). O H
2
O

2
 

ainda possui a capacidade de oxidação e pode difundir no 

Espécies Reativas de Oxigênio 
Radicais Não radicais

Superóxido (O2
•-) Peróxido de hidrogênio (H2O2)

Hidroxiperoxila (HO2
•) Peroxinitrito (ONOO-)

Hidroxila (OH•) Ácido peroxinitroso (ONOOH)

Peroxila (RO2
•) Nitrosoperoxicarbonato (ONOOCO2

-)

Alcoxila (RO•) Ácido hipocloroso (HOCl)

Carbonato (CO3
•-) Ácido hipobromoso (HOBr)

Dióxido de carbono (CO2
•-) Ozônio (O3)

Singlete (O2
1∑g+) Oxigênio singlete (¹∆gO2)

Tabela 1 - Espécies reativas de oxigênio 

Fonte: modificado de Halliwell e Gutteridge34.
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citossol e pelas membranas celulares. Para reduzir essa ação, 

é necessária a presença das enzimas CAT e GPx, que possuem 

a capacidade de converter essa espécie reativa em água e oxi-

gênio molecular. As SODs fazem parte de uma família ubíqua 

de enzimas e podem ser caracterizadas por três isoenzimas 

presentes no organismo de todos os mamíferos: SOD1 (ou 

CuZn-SOD), encontrada principalmente no citoplasma das 

células e também no núcleo; SOD2 (ou Mn-SOD), localizada 

nas mitocôndrias, e SOD3 (EC-SOD), presente no espaço 

extracelular37.

A GPx é uma enzima tetramérica que contém selênio. 

Não só é responsável pela redução de H
2
O

2
, mas também 

transforma lipoperóxidos e outros hidroperóxidos orgânicos em 

seus respectivos compostos hidroxilados. Para isso, a GPx usa 

a glutationa reduzida (GSH) como doador de íon hidrogênio 

(H+) e, após a reação, torna-se glutationa oxidada (GSSG)38 

(Figura 1). A GPx é encontrada no citoplasma e na matriz mi-

tocondrial celular; além disso, ela possui uma forma insolúvel 

que está associada à membrana, atuando na neutralização dos 

hidroperóxidos lipídicos39.

A CAT age junto com a GPx para inativar peróxidos e também 

usa doadores de H+ para facilitar a redução de hidroperóxidos 

orgânicos38. Essa enzima está presente em níveis mais elevados 

nos peroxissomos e vesículas ligadas à membrana plasmática, 

além de ser encontrada em outros locais em níveis consideráveis, 

principalmente no fígado e nos eritrócitos39.Fonte: modificado de Barbosa et al.35.

Defesa antioxidante
Enzimática

Superóxido dismutase (SOD)

Catalase (CAT)

Glutationa peroxidase (GPx)

Não enzimática (origem dietética)

Vitamina A (β-caroteno)

Vitamina C (ácido ascórbico)

Vitamina E (α-tocoferol)

Cobre (Cu)

Zinco (Zn)

Carotenoides

Fitoquímicos (resveratrol, catequinas, ácidos fenólicos)

Quadro 1 - Defesa antioxidante enzimática e não enzimática 

Figura 1 - Reações envolvidas no estresse oxidativo 

GR G6PDH

GST

2 GSH

GSSG

NADPH

NADPH+

Danos Oxidativos

Danos Oxidativos

CAT

SOD

(Reação de Fenton)

Geração 
de EROs

H2O2

O2
•- + H2O2

H2O + O2

O2
•- + NO•

Fe2+

Fe2+

(Reação de Haber-Weiss)

Cu; Zn; Mn

O2 + OH- + OH•

H2O

ONOO-

GPx S

Desintoxicação
de diversas
substâncias

Fe3+ + OH- + OH•

H2O: água; O2
·-: ânion superóxido; CAT: catalase; Cu: cobre; EROs: espécies reativas de oxigênio; Fe³+: íon férrico; Fe²+: íon ferroso; GSSG: glutationa oxidada; GPx: glutationa peroxidase; 

GR: glutationa redutase; GSH: glutationa reduzida; GST: glutationa transferase; Mn: manganês; NADPH: nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzida; NADP+: nicotinamida adenina 
dinucleotídeo fosfato oxidada; G6PDH: glicose 6-fosfato desidrogenase; O2: oxigênio molecular; H2O2: peróxido de hidrogênio; ONOO-: peroxinitrito; OH-: íon hidroxila; OH·: radical hidroxila; 
NO·: radical óxido nítrico; Se: selênio; SOD: superóxido dismutase; Zn: zinco.
Fonte: modificado de Halliwell e Gutteridge34.
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O sistema de defesa exógeno (não enzimático) inclui, em espe-

cial, os compostos antioxidantes de origem dietética, destacando-se 

as vitaminas, os minerais e os compostos fenólicos. As vitaminas 

C, E e A são compostos potencialmente antioxidantes. Dentre os 

minerais, destacam-se zinco, cobre, selênio e magnésio40-42.

O zinco e o cobre são metais que participam como cofatores 

enzimáticos na defesa antioxidante. Vários estudos in vitro têm 

mostrado que metais, em especial o zinco, podem modular a 

atividade da telomerase, uma enzima considerada responsável pela 

proliferação ilimitada de células cancerígenas. O zinco também 

é conhecido por induzir a síntese de metalotioneína, proteína 

que se acredita ser indispensável para preservar a integridade 

estrutural da célula; além disso, a deficiência de zinco parece 

estar envolvida na transformação maligna em ratos42.

Níveis aumentados de zinco e baixos de cobre foram en-

contrados em pacientes com MHC comparadas aos controles 

(grávidas sem comorbidades)42. Sabe-se que as células cito-

trofoblásticas do primeiro trimestre gestacional são capazes 

de comportamento invasivo durante a diferenciação resul-

tante da secreção de endopeptidases dependentes de zinco. 

Isso significa que, durante o primeiro trimestre, essas células 

comportam-se como células metastáticas. Assim, é possível que 

as anormalidades na função ou ação dos eventos metabólicos 

dependentes de zinco estejam ligadas à patologia da MH. 

Os níveis elevados de zinco em pacientes com MHC sugerem 

que esse metal induz a proliferação trofoblástica anormal ou 

que seja um resultado da síntese aumentada de metaloproteínas 

na tentativa de manter a integridade celular sob condições 

adversas. Os baixos níveis séricos de cobre poderiam ser um 

reflexo do metabolismo associado à DTG.

A avaliação do potencial antioxidante in vivo dos compostos 

não enzimáticos depende de variáveis como absorção e biodis-

ponibilidade em condições fisiológicas; concentração plasmática 

ideal para o desempenho de sua atividade antioxidante; tipos de 

radicais livres gerados no processo oxidativo; em qual compar-

timento celular foram gerados e como foram gerados35. O EO 

pode ser modulado pela dieta (vitaminas, minerais e adequação 

da ingestão energética), atividade física, tabagismo, álcool, 

radiações ionizantes e metais pesados35.

Não apenas as EROs são importantes na ocorrência do EO. 

As espécies reativas de nitrogênio (ERNs), que agrupam os 

radicais contendo nitrogênio, incluem o radical óxido nítrico 

(NO•) e o dióxido de nitrogênio (NO
2
), além de espécies reativas 

como peroxinitrito (ONOO-) e nitrosaminas43. Nos mamíferos, 

as ERNs são derivadas principalmente de NO•, formado em 

condições aeróbicas a partir de L-arginina. A reação do NO• com 

o ânion superóxido forma o peroxinitrito44 (Figura 1).

O NO• é um radical livre e uma importante molécula de 

sinalização celular envolvida em muitos processos fisiológicos, 

dentre eles: vasodilatação (atuando como fator de relaxamento 

endotelial); inibição da agregação plaquetária; distribuição da 

perfusão renal; broncodilatação; neurotransmissão; armazenamento 

de memória e citotoxicidade do sistema imune45. 

A síntese de NO˙ pode ocorrer de duas formas: (i) tendo 

como precursor a L-arginina na presença de óxido nítrico sintase 

(NOS) e oxigênio; (ii) a partir da redução de nitrato e nitrito 

provenientes da dieta. Uma deficiência na produção de NO˙ ou 

de sua disponibilidade é a marca registrada de várias doenças, 

sugerindo que ele possa ser usado como biomarcador46.

Sabe-se que o NO˙ possui atividade antipatogênica, anti-

tumoral e ainda atividade antioxidante por reagir com EROs, 

formando ERNs, controlando os níveis destas e diminuindo os 

possíveis efeitos negativos causados pelo aumento das EROs. 

Embora o efeito vasodilatador do NO• possa ser terapêutico, a 

excessiva produção de ERNs pode afetar a estrutura e função 

de proteinase; portanto, pode causar alterações na atividade 

catalítica de enzimas, alterar a organização do citoesqueleto e 

prejudicar a transdução de sinais celulares29.

O estudo do EO pode ser realizado não apenas por pro-

cessos bioquímicos, como também por métodos biofísicos. 

Para tal, a avaliação da dilatação fluxo-mediada da artéria 

braquial (DILA) permite estimar indiretamente a ação do NO• 

endotelial. Trata-se de técnica ultrassonográfica, não invasiva 

e subclínica de avaliação vascular. Tem sido demonstrado que 

a DILA é, predominantemente, dependente do NO• derivado 

do endotélio. Na execução do teste vascular, é induzida uma 

hiperemia reativa, com consequente aumento no fluxo sanguíneo, 

estimulando a atividade da NOS endotelial e aumentando a 

produção de NO•, que é difundido para as células muscula-

res lisas da camada média, causando vasodilatação. Devido a 

sua praticidade, baixo custo e aplicabilidade, a DILA vem 

despertando o interesse de pesquisadores nas mais diferentes 

áreas. Vários estudos têm sido realizados com gestantes com 

pré-eclâmpsia visando ao acesso à função endotelial47, porém 

não há estudos sendo feitos em pacientes com DTG. 

Uma hipótese sobre a patogênese da MH relata o envolvimento 

de danos induzidos pelo EO, como estados inflamatórios caracte-

rizados por níveis elevados de citocinas (TNF-α e interleucina-6, 

por exemplo). Os defeitos da placenta na MH podem decorrer de 

danos induzidos pelo EO, já tendo sido evidenciada a diminuição 

da resposta antioxidante nessas pacientes48. Os danos provocados 

ao DNA estão relacionados com a capacidade antioxidante total 

(TAC) diminuída em pacientes com MHC49, podendo estar rela-

cionada à sua maior propensão de evolução para NTG. 
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Muitos estudos vêm demonstrando que os marcadores de 

EO estão aumentados e os níveis de antioxidantes endógenos 

tendem a estar reduzidos em grávidas com comorbidades, in-

terferindo nos mecanismos anômalos relacionados a desfechos 

adversos da gestação50.

Em 2009, foram avaliados os níveis de CAT em gestantes 

com MHC, comparando-os aos níveis de gestantes com gravidez 

normal e de mulheres não grávidas27. O estudo mostrou que os 

valores de CAT foram significativamente menores nas gestantes 

com MH do que nos outros grupos (p<0,001).

O aumento da geração de EROs pode depletar um ou mais 

antioxidantes. A perda de antioxidantes individuais ou a geração 

dos produtos de oxidação a partir deles podem ser usadas para 

mensurar o índice do EO. A depleção do sistema antioxidante 

não significa que houve dano oxidativo, mas que os mecanismos 

de defesa removeram as EROs e protegeram o sistema. A de-

terminação da TAC em fluidos corporais permite entender o 

que está acontecendo com cada componente da rede de defesa 

antioxidante. Em 200349, observou-se que a TAC era menor 

nas pacientes com MHC do que naquelas com gestação normal 

(511,9 versus 571,7 µmol de Trolox equivalente/L, respectiva-

mente), mostrando que pacientes com MHC são expostas ao EO 

e que este tem um papel importante na patogênese da doença. 

No estudo que investigou a relação entre o desenvolvimento 

da MHC e os níveis plasmáticos de NO˙ em pacientes com MHC, 

foram encontradas concentrações plasmáticas de NO˙ significa-

tivamente maiores no grupo com MH em relação às gestantes 

normais (35,84 versus 29,54 µM, p<0,001), aumentando o risco 

da ocorrência de gravidez molar51. 

Embora o perfil oxidativo seja considerado importante na 

etiologia da MH, poucas informações sobre tais marcadores estão 

disponíveis na literatura.

Considerações finais

A MH é uma doença que apresenta diversos fatores de risco 

para sua ocorrência. Apesar de haver evidências mostrando que 

a ingestão dietética e o EO possam ter papéis relevantes na 

etiopatogênese dessa doença, ainda são necessários novos estudos 

para uma melhor investigação da atuação desses agentes.

Acredita-se que o presente trabalho possa contribuir para 

o maior conhecimento acerca desse assunto e que a descoberta 

de correlações mais profundas entre a ingestão dietética e o EO 

promova ações futuras de intervenção nutricional no período 

perigestacional, podendo, assim, minimizar o desenvolvimento 

de MH e sua progressão para NTG. 
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