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Resumo 
 

Da Silva, Manoela Teixeira. Concentrações de vitaminas B6, folato e B12 e sua 
associação com lipídeos séricos na gestação: Estudo prospectivo 2018. 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos, Faculdade de Nutrição, 
Universidade Federal de Pelotas. 

 
Estudos em modelos animais e em populações adultas mostram que existe uma 
associação entre a concentração de vitamina B6, folato e B12 e alterações no 
perfil lipídico sérico. Esse estudo teve como objetivo avaliar as associações entre 
as concentrações de vitamina B6, folato e B12 e alterações nas concentrações de 
triglicérides, colesterol total (CT) e suas frações (HDL e LDL) durante a gestação. 
Trata-se de um estudo de coorte prospectivo com 179 gestantes (2-40 anos) 
acompanhadas com 5-13 (primeiro trimestre), 20-26 (2º trimestre) e 30-36 (3º 
trimestre) semanas em um centro municipal de saúde no Rio de Janeiro, Brasil. 
Modelos de efeitos mistos lineares brutos e ajustados foram empregados para 
avaliar a associação entre vitamina B6, folato, B12 e mudanças nas 
concentrações séricas de lipídeos durante a gestação. As análises foram 
ajustadas para idade, idade gestacional, índice de massa corporal, paridade, 
hábito de fumar e consumo dietético de vitaminas B6, folato e B12 durante a 
gravidez. Na análise ajustada, não foi encontrada associação entre as 
concentrações das vitaminas B6 e B12 e as variáveis do perfil lipídico. Folato foi 
positivamente associado com concentrações de CT (β 0,244, IC 95%: 0,034; 
0,454, p=0,023;) e LDL  (β 0,193 IC: 95% 0,028; 0,357, p=0,022). O presente 
estudo encontrou associação positiva entre folato com LDL e CT, no entanto mais 
estudos são necessários para entender os mecanismos dessa associação. 

Palavras-chave: vitaminas do complexo b; lipídeos; gestação; estudos de coorte 
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Abstract 
 
Da Silva, Manoela Teixeira. Concentrations of B6, folate and B12 vitamins and 
their association with serum lipid in pregnancy: Prospective study. 2018. 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos, Faculdade de Nutrição, 
Universidade Federal de Pelotas. 
 
Studies in animal models and in adult populations show that low concentrations of 
vitamin B6, B12 and folate lead to high levels of triglycerides, total cholesterol (TC), 
low density lipoprotein (LDL) and low levels of high-density lipoprotein (HDL). To 
evaluate the associations between vitamins B6, B12, and folate serum 
concentrations with changes in triglycerides, TC, HDL and LDL concentrations 
throughout pregnancy. A prospective cohort study with 179 pregnant women (20-
40 years) was conducted in Rio de Janeiro, Brazil. Participants were followed at 
5th-13th (first trimester), 20th-26th (second trimester), and 30th-36th (third trimester) 
gestational weeks at a public health care center. Longitudinal linear mixed-effects 
models were employed to evaluate the association between plasma vitamin B6, 
B12, and folate concentrations with changes in blood lipids throughout pregnancy. 
Covariates were selected according to a Directed Acyclic Graph and analyses 
were adjusted for age, gestational age, first trimester body mass index, parity, 
smoking habit and dietary intakes of vitamins B6, B12, and folate. Women were 
26.7±5.6 years of age, reported an energy intake of 2,458±904 kcal/day and 44% 
were overweight or obese according to first trimester BMI. In the adjusted analysis, 
plasma folate was directly associated with TC (β=0.244, 95%CI 0.034, 0.454), and 
LDL concentrations (β=0.193, 95%CI 0.028, 0.357). No association was found 
between concentrations of vitamins B6 or B12 and serum lipids. A direct 
association between folate with LDL and TC was observed during gestation. 
Further studies are needed to understand the mechanisms behind these 
associations. 

Key words: complex b vitamins; lipids; gestation; cohort studies 
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1 Introdução 

Ao longo da gestação, o corpo sofre alterações fisiológicas para manter a 

progressão da gestação e estas podem ser divididas em duas fases (ZENG et al., 

2017). A primeira, uma fase anabólica, é caracterizada por maior mobilização e 

armazenamento de lipídios no tecido adiposo materno e é necessária para garantir 

o desenvolvimento do feto e fornecer energia para manter a gestação e a 

lactogênese (VILLAR et al., 1992). Esta mobilização lipídica é resultado de um 

aumento da atividade das células β-pancreáticas (MUNOZ et al., 1995), que 

permitem maior liberação de insulina e favorecem o depósito de lipídeos no tecido 

adiposo materno (RAMOS et al., 2003). Com o avanço da gestação, o corpo entra 

na segunda fase, conhecida como catabólica, onde ocorre diminuição das 

reservas lipídicas para suprir as crescentes necessidades fetais de lipídios e 

energia, esta fase é caracterizada pelo crescente aumento estrogênio na 

circulação, aumento da resistência das células maternas à insulina, redução da 

atividade da lipoproteína lipase, aumento da atividade lipolítica do tecido adiposo 

materno, com consequente hidrolise de lipídeos e diminuição das reservas 

lipídicas (HERRERA, 2002; PREISS-LANDL et al., 2002). 

Os produtos dessa hidrólise de lipídeos do tecido adiposo são Ácidos 

Graxos Não Esterificados (SEMMLER et al.) e glicerol, que atingem o fígado 

materno. Os ácidos graxos não esterificados (SEMMLER et al.) são convertidos à 

acil-Coa e glicerol à glicerol-3-fosfato. Alternativamente, glicerol pode ser usado 

para síntese de glicose e os AGNEs podem ser usados para produção de energia, 

através da β-oxidação e produção de corpos cetônicos. Porém grande parte do 

acil-coa e glicerol-3-fosfato é re-esterificada e forma TG (TG) que atingem a 

circulação (ZORZANO et al., 1986). Nessa fase da gestação, os TG circulantes 

aumentam em lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e também em 

lipoproteínas que não os transportam normalmente, como as  lipoproteína de 

baixa densidade (LDL) e  lipoproteína de alta densidade (HDL) devido a maior 

atividade da proteína de transferência de colesterol esterificado (CEPT) na 

gestação (IGLESIAS et al., 1994). 
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As alterações fisiológicas na gestação são necessárias para manter o 

desenvolvimento fetal e não causam complicações na maioria dos casos (ZENG et 

al., 2017), no entanto, essas alterações podem evoluir para distúrbios graves nos 

lipídios e prejudicar a saúde materna e infantil. O aumento dos TG é um fator de 

risco para o desenvolvimento de pancreatite aguda em nas gestantes (RUSSI, 

2015). Além disso, mulheres com triglicérides aumentados e diminuição do HDL 

têm maior risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional, recém-nascidos com 

macrossomia (ZHOU et al., 2012), além de pré-eclâmpsia (ZHOU et al., 2012; 

SPRACKLEN et al., 2014) e nascimento prematuro (JIANG et al.). Além disso, ao 

longo da gestação a concentração de vitaminas B6, folato e B12 tendem a diminuir 

devido à hemodiluição fisiológica da gestação, à alta taxa de filtração glomerular e 

à maior transferência dessas vitaminas para o feto (CIKOT et al., 2001; HURE et 

al., 2012; SHIBATA et al., 2013). 

Estudo transversal com adultos hipertensos revelou que pacientes com 

concentrações de folato abaixo de 10 nmol/L apresentavam risco de 

hipertrigliceridemia e baixa concentração de HDL (LI, W. X. et al., 2015). Um 

estudo de caso e controle encontrou uma associação direta entre os níveis de 

folato e a concentração de HDL e a associação inversa entre os níveis de folato e 

as concentrações de LDL (SEMMLER et al., 2010). Um recente estudo transversal 

descobriu que adultos saudáveis com concentrações de folato acima de 7 ng/mL 

tiveram um risco significativamente reduzido de altos níveis de colesterol total (CT) 

e LDL, também descobriram que concentrações de vitamina B12 abaixo de 220 

pg/ml estavam associadas a HDL baixo (SARASWATHY, K. N. et al., 2018). A 

vitamina B12 sérica foi inversamente associada ao triglicerídeo e diretamente ao 

HDL em adultos com doenças cardiovasculares (MAHALLE et al., 2013) e em 

adultos com diabetes tipo 2 (ADAIKALAKOTESWARI et al., 2014). Um estudo 

transversal realizado com mulheres em idade fértil, gestação precoce e pós-parto 

constatou que a baixa vitamina B12 (≤148 pmol/L) esteve associada a maior CT, 

TG e LDL (ADAIKALAKOTESWARI et al., 2015). Um estudo experimental em 

modelo animal (ACAR, 2006) e um ensaio clínico em 85 com homens 
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hipertrigliceridêmicos descobriu que os grupos que consumiram a maior 

quantidade de B6 tiveram uma diminuição na CT e TG (HLAIS et al., 2012). 

Como essas vitaminas alteram o perfil lipídico ainda não está claro, mas 

alguns estudos tentam explicar. Essas deficiências vitamínicas tendem a alterar o 

perfil lipídico, pois têm uma associação inversa com a homocisteína (MAHALLE et 

al., 2013; ADAIKALAKOTESWARI et al., 2014; ADAIKALAKOTESWARI et al., 

2015; LI, W. X. et al., 2015; SARASWATHY, K. N. et al., 2018), um metabólito que 

contribui para o aumento da biossíntese do colesterol através da regulação 

transcricional da expressão da 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA (HMG-CoA) redutase 

no fígado, levando ao acúmulo hepático de lipídios e subseqüentemente à 

hipercolesterolemia (WOO et al., 2005). Além disso, as vitaminas B6 e B12 podem 

alterar os lipídios do sangue, regulando a síntese de carnitina através das enzimas 

serina hidroximetiltransferase (VAZ e WANDERS, 2002) e metilmalonil-CoA 

mutase (ADAIKALAKOTESWARI et al., 2014). O folato também pode alterar o 

perfil lipídico através da enzima metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) 

(CHRISTENSEN et al., 2015). 

Vitaminas B6, B12 e folato estão associadas à dislipidemia em várias 

populações (HLAIS et al., 2012; ADAIKALAKOTESWARI et al., 2014; 

SARASWATHY, K. N. et al., 2018), mas não há estudos na literatura atual com 

delineamento longitudinal realizado em gestantes que testaram a associação de 

vitamina B6, B12 e folato com lipídeos sanguíneos. Portanto, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a associação das concentrações plasmáticas de vitamina B6, 

B12 e folato com as concentrações séricas de triglicérides, CT, LDL e HDL  

durante a gestação em mulheres não suplementadas. 
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2 Justificativa 

As adaptações no organismo da mulher ao longo da gestação promovem 

alterações nas concentrações lipídicas que podem evoluir para uma dislipidemia, 

que por sua vez está relacionada com desfechos negativos para a saúde materna 

e infantil. A literatura traz evidências de que concentrações de vitamina B6, folato 

e B12 podem contribuir para alterações do perfil lipídico sérico em diversas 

populações. Até o momento, inexistem estudos publicados de delineamento 

longitudinal com população de gestantes saudáveis testando essa associação.  

Assim, os resultados da presente pesquisa podem preencher lacunas na 

literatura, colaborar para o conhecimento desta área e, com isso, apoiar 

estratégias para supervisão de dislipidemias na gestação e contribuir para a 

atenção pré-natal. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a associação das concentrações plasmáticas de vitamina B6, B12 e 

folato com as concentrações séricas de CT, HDL, LDL e TG ao longo da gestação. 

3.2 Objetivos específicos 

I. Descrever a amostra quanto às características socioeconômicas, 

demográficas, de estilo de vida e antropométricas; 

II. Avaliar as concentrações séricas de CT, HDL, LDL e TG ao longo da 

gestação de acordo com características socioeconômicas, demográficas, de estilo 

de vida e antropométricas no primeiro trimestre; 

III. Avaliar as concentrações de CT, HDL, LDL e TG ao longo da gestação de 

acordo com a concentração de vitaminas B6, folato e B12 no primeiro trimestre; 

IV. Testar a associação entre as concentrações plasmáticas das vitaminas B6, 

folato e B12 ao longo da gestação com as concentrações séricas de CT, HDL, 

LDL e TG ao longo da gestação.   
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4 Hipótese 

Existe uma associação inversa entre as concentrações de vitamina B6, 

folato e B12 com o CT, LDL e TG, e uma associação direta dessas vitaminas com 

a fração HDL ao longo da gestação. 
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5 Revisão da Literatura 

5.1 Perfil lipídico na gestação 

A partir da 20ª semana gestacional o organismo entra em uma fase 

catabólica, que aumenta a atividade lipolítica, contribuindo para um aumento dos 

níveis plasmáticos de TG e, em menor grau, a uma elevação das concentrações 

de CT e fosfolipídios (ALVAREZ et al., 1996; SPRACKLEN et al., 2014). Nesse 

momento, com aumento da chegada de AGNE e glicerol no fígado, ocorre maior 

síntese hepática de TG, que atingem a circulação em VLDL e também em LDL e 

HDL devido a maior atividade da CEPT nesta fase da gestação (IGLESIAS et al., 

1994). 

Um estudo realizado na China com 1020 gestantes saudáveis (JIN et al., 

2016), encontraram que todas as frações lipídicas (CT, HDL, LDL e TG) 

aumentaram significativamente ao longo da gestação, independente do índice de 

massa corporal (IMC) pré-gestacional. Uma metanálise que sumarizou dados de 

60 estudos, onde o tamanho das amostras variou de 13 a 3294 mulheres gravidas, 

observou que em gestantes saudáveis as concentrações de CT variaram de 158 a 

446 mg/dL, de HDL entre 39 a 176 mg/dL, LDL entre 78 e 137 mg/dL e TG entre 

60 e 750 mg/dL (RYCKMAN et al., 2015). 

Embora as transformações fisiológicas da gestação sejam necessárias para 

manter o desenvolvimento fetal, elas podem evoluir para alterações que podem se 

associar a desfechos negativos para saúde materna e infantil (NASCIMENTO et 

al., 2016). A hipertrigliceridemia na gestação é considerada um fator de risco para 

o desenvolvimento de pancreatite aguda (RUSSI, 2015). A pancreatite aguda está 

associada à mortalidade materna e perinatal e sua incidência é maior no terceiro 

trimestre (EDDY et al., 2008; PAPADAKIS et al., 2011). Além disso, a elevação de 

LDL e diminuição de HDL na gestação aumentam o risco para doenças 

cardiovasculares (RUSSI, 2015).  

Em uma metanálise com dados de 4168 gestantes com diabetes mellitus 

gestational, encontrou que o CT dessas mulheres variou de 179 para 505 mg/dl, o 

HDL variou de 28 a 153 mg/dl, o LDL variou de 77 a 301 mg/dl e TG de 77 a 
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1043mg/dl (RYCKMAN et al., 2015). Embora, esses estudos não tenham 

identificado fator causal da relação entre as variáveis do perfil lipídico com 

diabetes mellitus gestacional, algumas pesquisas sugerem que essas variáveis 

podem ser usadas como fator de risco para o diabetes mellitus gestacional 

(NIROMANESH et al., 2012; DOS SANTOS-WEISS et al., 2013).  

Outros estudos revelam que também existe uma associação entre lipídeos 

séricos e pré-eclâmpsia (NIROMANESH et al., 2012; VRIJKOTTE et al., 2012; 

SPRACKLEN et al., 2014). Um metanálise encontrou que gestantes que 

desenvolvem pré-eclâmpsia apresentam concentrações elevadas de CT e TG 

durante todos os trimestres de gestação e apresentam HDL reduzido no terceiro 

trimestre (SPRACKLEN et al., 2014). Outro estudo que envolveu 934 gestantes 

não diabéticas encontrou que a elevação de cada unidade de TG estava 

associada à pré-eclâmpsia, já para o feto, o aumento de TG maternos estava 

associado a um maior risco de macrossomia e de feto grande para idade 

gestacional, ao passo que aumento de unidade de HDL estava associado a um 

menor risco desses desfechos (JIN et al., 2016). Além disso, uma metanálise 

encontrou que a dislipidemia materna estava associada a um risco aumentado de 

parto prematuro (JIANG et al., 2017). 

Embora o perfil lipídico esteja associado a alguns desfechos negativos, ele 

não faz parte da rotina de exames obstétricos (BRASIL, 2012), pois ainda existe 

falta de um consenso para se estabelecer valores de referencia por trimestres 

gestacionais, existe falta de padronização de um critério diagnóstico e ausência de 

determinação de grupos de risco (FEITOSA et al., 2017). Porém se considera 

como parâmetro os valores estabelecidos para adultos, maiores de 20 anos e não 

gestantes. Os valores considerados desejáveis para essa população são: CT 

menor que 190 mg/dl, LDL abaixo de 160 mg/dl, HDL acima de 50 mg/dl e TG 

abaixo de 150 mg/dl (FALUDI, 2017) 

As alterações do perfil lipídico podem diferir significativamente entre as 

gestantes que iniciam a gravidez com peso normal e aquelas com obesidade. 

Acredita-se que a fisiologia alterada do primeiro trimestre de gestação pode levar 

a alterações nas adaptações fisiológicas ao longo da gestação (SCIFRES et al., 
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2014). Considerando essa informação, evidências mostram que gestantes obesas 

têm maiores concentrações de CT, TG e LDL e menores concentrações de HDL 

ao longo da gestação do que aquelas gestantes que iniciam com peso normal 

(FARIAS et al., 2016; GERAGHTY et al., 2017). Um estudo realizado por LAPPAS 

(2014) que avaliou uma amostra de 46 gestantes e encontrou que a expressão no 

tecido adiposo da lipase lipoproteica (LPL) e vários fatores de transcrição 

envolvidos no metabolismo lipídico foram menores em gestantes obesas no 

período pré-gestacional do que as gestantes com peso normal. Além disso, tanto 

em gestantes obesas, quanto em mulheres com peso normal, a resistência à 

insulina também pode contribuir para um perfil lipídico alterado, pois proporciona 

aumento da lipólise do tecido adiposo, aumentando os lipídeos plasmáticos 

(SEMENKOVICH, 2006; CATALANO, 2010). 

Existe uma associação entre tabagismo e alteração dos lipídeos séricos, o 

fumo aumenta as concentrações de LDL, CT, o fumo aumenta as concentrações 

de LDL, CT, TG e diminui o HDL (BATIC-MUJANOVIC et al., 2008; GASTALDELLI 

et al., 2010; MEENAKSHISUNDARAM et al., 2010; RAO CH e SUBASH, 2013). O 

tabagismo modifica o metabolismo de gorduras, pois a nicotina, principal 

constituinte do tabaco, estimula a liberação de catecolaminas e outros 

neurotransmissores que aumentam a atividade lipolítica no tecido adiposo, 

também aumenta a concentração sérica de ácidos graxos livres, estimula síntese 

hepática e secreção de colesterol e aumenta a resistência à insulina, resultando 

na elevação do metabolismo das gorduras (BENOWITZ, 1988; MUSCAT et al., 

1991; SZTALRYD et al., 1996). 

Evidências também demonstram que a ingestão diária de bebida alcoólica 

pode aumentar as concentrações de HDL em 2 mg/dL (VAN DER GAAG et al., 

2001; FALUDI, 2017), porém, se essa ingestão não for moderada (50 g/dia) pode 

aumentar os TG e diminuir as concentrações de HDL (CHEN et al., 2012). 

A paridade também está associada à alterações do perfil lipídico sérico. 

Quando maior o numero de gestações, maiores são as concentrações dos lipídeos 

(LV et al., 2015). Existe uma correlação entre paridade e doenças 

cardiovasculares (LV et al., 2015). O colesterol é um risco para doenças 
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cardiovasculares, portanto a paridade pode estar relacionada com as doenças 

cardiovasculares por aumentar o colesterol (LV et al., 2016). Além disso, no 

período pós-parto, ao contrário do TG sérico que diminui rapidamente, as 

elevações do CT e do LDL podem durar mais tempo elevadas antes de voltarem 

ao valor basal interferindo na concentração de LDL e CT das gestações seguintes 

(HUMPHRIES et al., 2001). Além disso, fatores socioeconômicos e de estilo de 

vida também podem exercer efeitos na paridade, mães com maior numero de 

gestações estão mais frequentemente tem menor renda e escolaridade (LAWLOR 

et al., 2003) e são mais jovens na primeira gravidez (DIOR et al., 2013). Essas 

mulheres são mais propensas a ocupar-se em empregos físicos e ter dietas de 

menor qualidade nutricional, o que pode causar efeitos adicionais no perfil lipidico 

(VRIJKOTTE et al., 2012; LV et al., 2016) 

A dieta também pode ser um fator independente que contribui para 

alterações dos lipídeos séricos ao longo da gestação. Mulheres que consomem 

alimentos in natura ou minimamente processados na gestação têm maiores 

concentrações de TG no sangue (MARTIN et al., 2016) e o consumo de 

ultraprocessados no período pré-gestacional leva a maiores concentrações de TG 

e menores concentrações de HDL (ESHRIQUI et al., 2017). 

Já está bem fundamentado pela literatura que o exercício físico proporciona 

o aumento do HDL e redução das concentrações de TG na população de adultos 

(TROMBETTA et al., 2003; VINAGRE et al., 2007; IBORRA et al., 2008). A 

literatura também traz evidências dos efeitos da atividade física na redução de 

LDL e TG em gestantes (RAMÍREZ-VÉLEZ et al., 2017). Além disso, existe uma 

associação entre variáveis socioeconômicas, como idade, escolaridade 

(VRIJKOTTE et al., 2012) e renda per-capta (FARIAS et al., 2016) com alterações 

do perfil lipídico. 

Além destes fatores, há estudos em modelo animal e em diversas 

populações mostrando a existência de uma associação entre as concentrações no 

sangue de vitaminas vitamina B6, folato e B12 com o CT, HDL, LDL e TG 

(SEMMLER et al., 2010; HLAIS et al., 2012; MAHALLE et al., 2013; 
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ADAIKALAKOTESWARI et al., 2015; KELLY et al., 2016; SARASWATHY, K. N. et 

al., 2018) 

 

5.2 Vitaminas B6, folato e B12 na gestação. 

5.2.1 Vitamina B6 

A vitamina B6 é uma vitamina hidrossolúvel composta por um fosfato ligado 

a um piridoxal ou piridoxamina, fórmulas metabólicas em humanos (BENDER, 

2003; BENDER et al., 2014). A vitamina B6 participa como cofator para varias 

enzimas em diversas reações, a maioria envolvida com o metabolismo dos 

aminoácidos, atuando como cofator para reação de transulfuração, formando 

cisteína (SELHUB, 1999) e, também, como cofator da enzima serina 

hidroximetiltransferase (SHMT) para formação de carnitina (SELHUB, 1999; 

COMBS, 2008). 

A forma biologicamente ativa da vitamina B6 é o piridoxal-5-fosfato (PLP)  

(COMBS, 2008). A ingestão dietética de vitamina B6 é um forte preditor de 

concentrações de PLP (MORRIS et al., 2008). Em homens e mulheres saudáveis, 

as dietas de restrição de vitamina B6 mostraram reduzir as concentrações 

plasmáticas de PLP (ZHAO et al., 2012). Por este motivo, o principal biomarcador 

da vitamina B6 é o PLP e o seu ponto de corte é 20 nmol/L, concentrações entre 

20–30 nmol/L são consideradas limítrofes e para gestantes ainda não existe um 

ponto de corte. Segundo o Dietary Reference Intakes (IOM, 2006) o requisito 

médio estimado de vitamina B6 para uma mulher não gestante, a partir de 19 

anos, é de 1.3 μg/d, para uma gestante essa recomendação sobe para 1.9 μg/d 

(JENNIFER J. OTTEN, 2006). 

Um estudo, que analisou os dados de 322 gestantes do primeiro National 

Dietary Survey, encontrou que a prevalência de inadequação de consumo de 

vitamina B6 das mulheres não gestantes era de 33%, ao passo que nas gestantes 

era de 59% (GOMES et al., 2016). Ainda não há evidências para indicar a 

suplementação desta vitamina na gravidez (BRASIL, 2012). As fontes alimentares 
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de vitamina B6 são carne bovina, especialmente as vísceras, peixes e aves, além 

deles, a batata e frutas cítricas (JENNIFER J. OTTEN, 2006). 

Na gestação, a vitamina B6 tem concentração inferior aos valores pré-

gestacionais (CIKOT et al., 2001; SHIBATA et al., 2013), no período 

periconcepcional esses valores são de aproximadamente 55 nmol/L (CIKOT et al., 

2001). Ao longo da gestação as concentrações deste micronutriente reduzem 

progressivamente, de modo que no primeiro trimestre os valores de LPL são de 

aproximadamente de 57 a 35 nmol/L e ao final da gestação essas concentrações 

tendem diminuir para valores entre 19 e 16,8 nmol/L (CIKOT et al., 2001; 

SHIBATA et al., 2013; MUJICA-COOPMAN et al., 2017). As causas para isso 

acontecer incluem a hemodiluição fisiológica da gestação, a taxa de filtração 

glomerular elevada, crescimento de tecidos, uma possível menor ingestão de 

vitamina B6 e maior transferência de PLP para o feto (IOM, 1998; SIMPSON et al., 

2010). Entre outros fatores que também podem contribuir com as concentrações 

de vitamina B6 estão o IMC (ALMEIDA et al., 2008) e IMC pré-gestacional 

(BJØRKE-MONSEN et al., 2016), idade (MORRIS et al., 2008), tabagismo 

(ALMEIDA et al., 2008; ULVIK et al., 2014), consumo crônico de álcool (ALMEIDA 

et al., 2008; MEDICI et al., 2010), exercício físico (MANORE, 2000; WOOLF e 

MANORE, 2006) e paridade (BJØRKE-MONSEN et al., 2016). 

5.2.2 Folato 

Folato, ou vitamina B9, é uma vitamina do complexo B, composta por uma 

pteridina ligada a um grupo aminobenzoico, formando o ácido pteroico, que pode 

se ligar, através de ligações peptídicas a até sete átomos de glutamato, o que 

origina o poliglutamato ou tetrahidrofolato, forma biologicamente ativa do folato 

(COMBS, 2008). 

Esta vitamina pode ser encontrada de duas formas: folatos naturais, 

encontrado nos alimentos, que existem na forma de poliglutamatos, estes 

precisam passar por hidrolise para serem absorvidos no intestino. O folato 

também existe na forma de ácido fólico, conformação sintética, sendo utilizado na 

forma de suplementos ou em alimentos fortificados, sua forma é monoglutamato 
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(JENNIFER J. OTTEN, 2006) por este motivo são facilmente absorvidos para o 

interior do enterócito (ZHAO et al., 2009). 

A forma ativa do folato na circulação, o tetrahidrofolato, em conjunto com a 

vitamina B12 participa da ressíntese de metionina, doando um grupamento metil 

para uma ampla gama de substratos (SELHUB, 1999; KALHAN, 2016). Assim 

sendo, os biomarcadores biológicos de folato são folato sérico ou plasmático, 

folato eritrocitário e homocisteína (BAILEY et al., 2015). Usualmente, o ponto de 

corte estabelecido para folato sérico é 10 nmol/ L para deficiência de folato (DE 

BENOIST, 2008), este ponto de corte foi definido com base na homocisteína total 

plasmática aumentada (SELHUB et al., 2008).  

A medição do folato sérico é um indicador precoce de exposição alterada 

de folato e reflete a ingestão dietética recente (BAILEY et al., 2015). No entanto, 

medidas recorrentes de folato sérico no mesmo indivíduo ao longo do tempo 

podem revelar deficiência crônica de folato. O folato sérico é altamente responsivo 

à intervenção com ácido fólico, dados populacionais mostram que, 

independentemente de serem de regiões com fortificação obrigatória ou voluntária, 

as concentrações séricas de folato refletem fortemente a exposição ao ácido 

fólico, com as maiores concentrações observadas em pessoas que consomem 

ácido fólico em suplementos e alimentos fortificados, já os folatos naturais 

resultam em uma resposta mais fraca de folato no soro (YEUNG et al., 2008; 

YANG et al., 2010). 

Sabe-se que gestantes são predispostas a desenvolver deficiência de 

folato, devido à demanda aumentada deste micronutriente para o crescimento 

fetal, devido à hemodiluição fisiológica gestacional e, além disso, o baixo consumo 

de fonte de folato também pode contribuir para diminuição mais acentuada de 

folato neste período (TAMURA e PICCIANO, 2006; SIMPSON et al., 2010). 

Portanto, as concentrações de folato em gestantes são menores do que em 

mulheres não gestantes (CIKOT et al., 2001). Ao longo da gestação, essas 

concentrações tendem a diminuir progressivamente, independente do consumo de 

folato (CIKOT et al., 2001; MILMAN e AL., 2006; UBEDA et al., 2011). As 

mulheres iniciam a gestação com valores que variam de 14 a 34 nmol/L e no fim 
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da gestação esses valores podem ficar próximos de 21 a 9 nmol/L (MILMAN e AL., 

2006; UBEDA et al., 2011). 

O tabagismo (ORTEGA et al., 2004; MIKAEL et al., 2006; DE BATLLE et al., 

2018), obesidade (BIRD et al., 2015), ingestão calórica, idade (ALMEIDA et al., 

2008; SHI et al., 2014; DE BATLLE et al., 2018), escolaridade (ALMEIDA et al., 

2008; SHI et al., 2014), exercício físico. (KIM et al., 2016) e o intervalo entre 

gestações menor de 24 meses (MEGAHED e TAHER, 2004) estão associados à 

concentração de folato. 

O consumo de folato por meio de alimentos fontes desta vitamina, como 

vegetais verdes escuros, feijões e leguminosas, ou alimentos fortificados e/ou 

através de suplementação tem sido recomendado para mulheres no período Peri 

concepcional (JENNIFER J. OTTEN, 2006). Essa fase compreende o período de 

quatro semanas anteriores à concepção até o final do primeiro trimestre 

gestacional (CZEIZEL et al., 2013). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária por meio da  Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 344 de 13 

de dezembro de 2002 regulariza a fortificação da farinha de trigo e milho com 

ácido fólico (que também é enriquecida com ferro) (BRASIL, 2002). 

Recentemente, esta resolução, foi atualizada através da RDC número 150 de 

2017, nela as recomendações de enriquecimento com ácido fólico devem ser, até 

o vencimento do prazo de validade, com teor igual ou superior a 140 microgramas 

de ácido fólico por 100 gramas de farinha, observado o limite máximo de 220 

microgramas de ácido fólico por 100 gramas de farinha (BRASIL, 2017). 

Segundo o Dietary Reference Intakes o requisito médio estimado de folato 

para uma mulher não gestante, a partir dos 19 anos, é de 400 μg/d, para uma 

gestante essa recomendação sobe para 600 μg/d (JENNIFER J. OTTEN, 2006). A 

Prescrição de suplementação de ácido fólico para gestantes é de 5mg/dia para 

profilaxia da anemia (BRASIL, 2012). 

Uma pesquisa que comparou a atenção pré-natal de mulheres na área 

urbana e rural do Brasil, com base na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

da Criança e da Mulher do Brasil (PNDS) encontrou que a porcentagem de 

gestantes que receberam prescrição de ácido fólico foi de aproximadamente 45% 
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na área urbana e 33% na are rural (CARDOSO et al., 2013). Em um estudo 

realizado com gestantes residentes do Rio Grande do Sul, verificou que a 

prevalência de uso de ácido fólico foi de 54,2% (LINHARES e CESAR, 2017).  

A deficiência de folato está relacionada com desfechos negativos para o 

feto, como defeitos do tubo neural (LIAN et al., 2011). Apesar disso, estudos 

recentes mostram que altas concentrações de folato na gestação também podem 

trazer prejuízos à saúde (WIENS & DESOTO, 2017). Pesquisas mostram que o 

alto consumo de ácido fólico e altas concentrações de folato (≥60.3 nmol/L) no 

sangue de gestantes estão relacionados com o aumento do risco de transtorno do 

espectro autista (DESOTO, 2012; RAGHAVAN et al., 2018), em estudos em 

modelo animal o consumo excessivo de folato em combinação com dieta 

hiperlipidica associou-se com ganho de peso, acumulo de TG no tecido adiposo e 

aumento de marcadores inflamatórios (KELLY et al., 2016). 

5.2.3 Vitamina B12 

Vitamina B12 é um composto da família das cobalaminas, compostos 

contendo a união de 4 grupos pirrol (C4H5N), formando um anel corrina em torno 

de um átomo de cobalto (Co+) central, que por sua vez, pode se ligar a cinco 

radicais (R) diferentes, dando origem a derivados de cobalamina, como a 

metilcobalamina (CH3) e a 5’–deoxiadenosina (adenosilcobalamina) as duas 

conformações com atividade biológicas no organismo de mamíferos (FORRELLAT 

BARRIOS et al., 1999; QUADROS e SEQUEIRA, 2013; BENDER et al., 2014). 

Essa vitamina é essencial para muitas reações bioquímicas no organismo, uma 

delas é a reação de biossíntese de metionina, composto que doa metil (CH3) para 

síntese de diversas estruturas (FORRELLAT BARRIOS et al., 1999; SELHUB, 

1999; KALHAN, 2016). Além disso, a vitamina B12 também participa como cofator 

da metilmalonil-CoA-mutase, enzima que catalisa a isomerização da L-

metilmalonil-CoA a succinil-CoA, um intermediário do ciclo do acido citrico. Essa 

reação é de grande importância para reutilização mitocondrial de propionato, 

composto que contribui para obtenção de energia através da formação de 

adenosina trifosfato (ATP) no ciclo do acido citrico (FORRELLAT BARRIOS et al., 

1999; BENDER et al., 2014). Portanto, em uma situação de deficiência de vitamina 
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B12 ocorre aumento das concentrações de homocisteína e acumulo de 

metilmalonil-CoA (BENDER et al., 2014). 

Marcadores biológicos para diagnóstico de deficiência de vitamina B12, 

incluem concentrações circulantes reduzidas de B12 plasmática ou serica, níveis 

aumentados de homocisteína, metilmalônil-Coa (GREEN et al., 2017). O ponto de 

corte para insuficiência de vitamina B12 total circulante é a partir de 148 pmol/L 

(BAILEY et al., 2011). Em geral, as gestantes obtém dose suficiente de vitamina 

B12 da dieta, não sendo necessária a suplementação. A causa da deficiência de 

vitamina B12, portanto, está relacionada, principalmente, ao baixo consumo de 

alimentos fontes desta vitamina como carnes, ovos e leite (ALLEN, 2005).  O 

requisito médio estimado de vitamina B12 para uma mulher não gestante, a partir 

de 19 anos, é de 2,4 μg/d, já na gestação essa necessidade aumenta para 2,6 

μg/d (JENNIFER J. OTTEN, 2006). 

Na gestação, a vitamina B12 tem concentração inferior aos valores de 

mulheres não gestantes (CIKOT et al., 2001). Ao longo da gestação, as 

concentrações de vitamina B12 diminuem significativamente, independente da 

suplementação ou não desta vitamina, de modo que no início da gestação essas 

concentrações variam 290 a 225 pmol/L (TAKIMOTO et al., 2007; UBEDA et al., 

2011; HURE et al., 2012). Existem evidencias de que no terceiro trimestres as 

concentrações dessa vitamina no plasma podem atingir concentrações marginais 

ou até mesmo deficientes, com valores que variam de 190 a 138 pmol/L (CIKOT et 

al., 2001; HURE et al., 2012). Essa redução acontece devido à hemodiluição 

fisiológica gestacional, aumento da filtração glomerular, demandas fetais e 

maternas aumentadas e alterações nas proteínas de ligação a vitamina (MURPHY 

et al., 2007). Consequentemente, essas mudanças fisiológicas interferem nos 

marcadores bioquímicos, sendo complicada a avaliação do estado de 

micronutrientes durante a gestação, tornando limitado o uso de intervalos de 

referência estabelecidos para mulheres não gravidas (MURPHY et al., 2007). Por 

este motivo, também, a verdadeira prevalência de deficiência de B12 na gravidez 

é difícil de quantificar, estima-se que a prevalência de deficiência de vitamina B12 
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em gestantes brasileiras é menor do que 10% (BARNABÉ et al., 2015), podendo 

existir em mulheres vegetarianas (KOEBNICK et al., 2004). 

Outros fatores que também estão associados a concentração de vitamina 

B12 são a idade (ALMEIDA et al., 2008; DE BATLLE et al., 2018), a escolaridade 

(ALMEIDA et al., 2008), tabagismo (PIYATHILAKE et al., 1994; ALMEIDA et al., 

2008), IMC (KAYA et al., 2009; KNIGHT et al., 2015; BALTACI et al., 2017) e 

paridade (ALMEIDA et al., 2008). 

5.3 Vitaminas B6, folato, B12 e lipídeos séricos 

Para mostrar a relação entre as vitaminas B6, folato e B12 com as variáveis 

do perfil lipídico, foram selecionados 9 estudos publicados entre os anos de 2006 

e 2018. Nenhum destes foi realizado no Brasil, nenhum apresentou delineamento 

longitudinal, e somente 1 envolveu gestantes (ADAIKALAKOTESWARI et al., 

2015). Dos 9 estudos, 4 tinham delineamento transversal (MAHALLE et al., 2013; 

ADAIKALAKOTESWARI et al., 2014; ADAIKALAKOTESWARI et al., 2015; 

SARASWATHY, K. N. et al., 2018). Um foi ensaio clinico (HLAIS et al., 2012) e 

dois caso e controle (SEMMLER et al., 2010; LI, W. X. et al., 2015). Outros 2 

foram realizados em modelo animal (ACAR, 2006; KELLY et al., 2016). 

Dos estudos que encontraram associação entre folato e variáveis do perfil 

lipídico, um foi realizado na Alemanha, caso e controle, envolvendo 1743 adultos 

saudáveis e encontraram que quem tinha concentrações médias elevadas de 

folato no sangue (≥18.75 nmol/l), tinham concentrações significavamente maiores 

de HDL e menores de LDL (SEMMLER et al., 2010). Outro estudo, que envolveu 

480 adultos hipertensos, também encontrou a mesma relação inversa entre folato 

e HDL, além disso, encontrou que quem tinha menores concentrações de folato 

(<10 nmol/L), tinham maior probabilidade de hipertrigliriceridemia (LI, W.-X. et al., 

2015).  

Um recente estudo transversal descobriu que adultos saudáveis com 

concentrações de folato acima de 7 ng / mL tiveram um risco significativamente 

reduzido de altos níveis de CT e LDL, mas também adultos descobriram que 
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concentrações de vitamina B12 abaixo de 220 pg / ml estavam associadas a HDL 

baixo (SARASWATHY, KALLUR NAVA et al., 2018). 

Outros estudos também encontraram associação entre vitamina B12 e 

variáveis do perfil lipídico. Um deles, foi realizado com dados de duas coortes, 

uma britânica (n= 315) e outra da Arábia Saudita (n= 152), envolveu mulheres em 

idade fértil, no inicio da gestação e no pós-parto tinha como um de seus objetivos 

investigar a associação entre a vitamina B12 e perfil lipídico nas mulheres em 

idade reprodutiva e durante a gravidez, eles encontraram que tanto as gestantes, 

quanto as mulheres em idade reprodutiva, que tinham insuficiência de vitamina 

B12 (< 148 pmol/L), tiveram maiores concentrações de CT e TG, além disso, para 

este estudo, foi coletado adipócitos humanos, cultivados em baixa e nenhuma 

concentração de vitamina B12, pesquisadores encontraram que os adipócitos com 

baixa concentração e nenhuma concentração de B12 tiveram maiores 

concentrações homocisteína e CT quando comparados aos adipócitos com 

concentrações adequadas de B12, esses adipócitos também havia mais 

expressão de genes envolvidos na biossíntese de colesterol como SREBP, HMG-

coa redutase e HMG-coa sintase (ADAIKALAKOTESWARI et al., 2015). 

Outro estudo, realizado com 300 pacientes com alguma doença 

cardiovascular, encontraram uma associação inversa entre vitamina B12 com TG 

e VLDL e uma associação positiva entre vitamina B12 e HDL (MAHALLE et al., 

2013). Outro estudo, realizado com dados de dois centros de saúde, um na Índia e 

outro no Reino unido, envolveu 963 diabéticos, encontrou que as concentrações 

de vitamina B12 associaram-se inversamente com TG (ADAIKALAKOTESWARI et 

al., 2014).  

Nenhum estudo foi feito avaliando as concentrações de vitamina B6 e 

variáveis do perfil lipidico, porém a literatura traz estudos avaliando a associação 

entre suplementação ou dieta rica em vitamina B6 e variáveis do perfil lipídico. O 

primeiro deles, foi realizado em modelo animal e tinha como um dos seus 

objetivos investigar os efeitos de uma dieta com excesso de vitamina B6 e 

parâmetros sanguíneos, entre eles lipídeos séricos, em 20 dias de administração, 

eles encontraram que aqueles animais que receberam dieta rica em vitamina B6 
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tiveram menor concentração de CT e maior concentração de HDL(ACAR, 2006). 

E, por fim, em um ensaio clinico, realizado no Líbano, foi administrado vitamina B6 

em 85 pacientes com hipertrigliceridemia e, após 12 semanas de intervenção, foi 

encontrado uma redução significativa de CT, TG e HDL (HLAIS et al., 2012). 

A maioria dos mecanismos propostos que justificam o fator causal da 

alteração lipídica por meio das vitaminas B6, folato e B12 estão relacionados com 

o metabolismo de um carbono, elemento essencial para o metabolismo de todas 

as células eucarióticas. O metabolismo de um carbono compreende ciclos de 

folato e metionina. A metionina é um aminoácido proveniente de alimentos de 

origem animal ou de síntese endógena, é fonte imediata dos grupos metil 

(unidades de um carbono), necessário para diversas reações, entre elas reações 

de metilação na expressão e regulação de numerosos genes e sua atividade, na 

metilação de proteínas, acidos nucleicos e fosfolipídios (FINKELSTEIN, 1990; 

KALHAN, 2016). O metabolismo da metionina envolve o ciclo de remetilação e via 

da transulfuração (SELHUB, 1999; KALHAN, 2016). 

Estas vias envolvem diversas enzimas e vitaminas como cofatores, entre 

elas, a vitamina B6, folato e B12. Elas também originam e utilizam diversos 

metabólitos, entre eles, a homocisteína. Qualquer alteração dessas vias 

compromete as reações dependentes de metil (SELHUB, 1999; OBEID e 

HERRMANN, 2009). 

Na via do metabolismo de um carbono, a metionina sofre uma reação de 

alta energia com ATP, mediada pela enzima metionina-adenosiltransferase, 

formando a S-adenosilmetionina (SAM), um doador universal de grupamento metil. 

Após doar o composto metil, o subproduto da SAM é a S-adenosilhomocisteína 

(SAH), que posteriormente pode ser hidrolisada, originando a homocisteína (hcy), 

que fica disponível para remetilação ou para via de transulfuração (SELHUB, 

1999; KALHAN, 2016). Para remetilação, a enzima SHMT, que utiliza a vitamina 

B6 como cofator, transfere a serina, um aminoácido não essencial, para forma 

ativa do folato, o tetrahidrofolato, formando a 5,10-metileno-tetrahidrofolado. Esta 

estrutura é convertida a 5-metiltetra-hidrofolato por uma enzima chamada MTHFR. 

Posteriormente, a enzima metionina sintase, dependente de vitamina B12, ou de 
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betaína-homocisteína-metiltransferase nas células do fígado e dependente da 

betaína, doa o grupamento metil do composto 5-metilenotetra-hidrofolato para a 

homocisteína, originando a metionina, iniciando o ciclo novamente (SELHUB, 

2002). 

Na via da transulfuração, a homocisteína se condensa com a serina, em 

uma reação catalisada pela enzima cistationina β-sintase, contendo vitamina B6 

como cofator formando a cistationina. Este composto é hidrolisado por uma 

segunda enzima que contém vitamina B6, a γ-cistationase, formando a cisteína e 

α-cetobutirato. O excesso de cisteína é oxidado em taurina ou sulfatos 

inorgânicos, componente da glutationa, um antioxidante endógeno, ou é excretado 

na urina (SELHUB, 1999; 2002; KALHAN, 2016). 

Diversos são os mecanismos propostos para explicar a associação causal 

entre as vitaminas e as variáveis do perfil lipídico. A literatura mostra que esta 

relação está ligada a um quadro de hiper-homocisteína (hhcy), também está 

associado com acido fólico não-metabolizado, com a síntese prejudica de 

fosfolipideos, síntese prejudicada da carnitina e, por fim, com a conversão de 

metil-malonil-CoA em succionil- CoA prejudicada. E todos esses mecanismos 

estão ligados as concentrações de vitaminas B6, folato e B12 no sangue. 

Um estudo realizado por SELHUB (2008), com dados de 1.401 idosos que 

participaram da coorte Framingham Heart Study (DAWBER et al., 1951), 

encontrou que pessoas que tinham menores concentrações no sangue de folato 

(4,8 nmol/L), de vitamina B6 (18,1 nmol/L) e vitamina B12, tinham níveis 

significativamente mais altos de hcy (13,7-15,6 μmol/L, 14,3 μmol/L, 15,4 μmol/L, 

respectivamente), comparados aquelas pessoas com concentrações mais altas 

dessas vitaminas. Outros estudos também mostraram a mesma relação inversa 

entre essas vitaminas e as concentrações de homocisteína no sangue 

(MCGREGOR et al., 2000; ZIAKKA et al., 2001; MAHALLE et al., 2013; 

ADAIKALAKOTESWARI et al., 2015; VIJAYAKUMAR et al., 2017). 

A hiper-homocisteinemia pode ativar três fatores de transcrição, a proteína 

de ligação ao elemento regulador do esterol-2 (SREBP-2), a proteína de ligação 

ao elemento de resposta cAMP (CREB) e o fator nuclear Y (NF-Y), responsáveis 
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pela biossíntese aumentada do colesterol por transcrição regulação da expressão 

da 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA (HMG-CoA) redutase no fígado levando ao 

acúmulo hepático de lipídios e subseqüentemente hipercolesterolemia (WOO et 

al., 2005). 

Os TG também sofrem influência de hcy, pois hcy mostrou ter uma relação 

inversa com Apolipoproteína A-IV (Apoa-IV) (MIKAEL et al., 2009). Apoa-IV está 

envolvida na depuração de lipoproteínas ricas em TG da circulação, então uma 

diminuição desta apolipoproteina pode levar a um aumento nos TG plasmáticos 

(HOCKEY et al., 2001). 

Existem outros mecanismos propostos que explicam a relação das 

concentrações de vitaminas e a alteração do perfil lipídico e estes não tem 

associação com as concentrações de homocisteína, mas sim diretamente com as 

vitaminas B6, folato e B12. Um destes mecanismos propõe que a associação de 

folato com os lipídeos tem relação com a síntese prejudica de fosfolipídeos, como 

a fosfotidilcolina. A fosfatidilcolina é o mais abundante fosfolipídio das membranas 

celulares. No fígado é sintetizado pela N-metil-transferase, que consume 

grupamento metil de SAM (STEAD et al., 2006). Na deficiência de folato a síntese 

de metionina acaba sendo prejudicada e, por consequência, a doação do 

grupamento metil, através da SAM, para síntese de fosfatidilcolina também 

(CHEW et al., 2011; DA SILVA et al., 2014), com isso a montagem de VLDL, 

através da metilação de fosfatidilcolina, não acontece, afetando armazenamento e 

secreção de lipídeos do fígado (NOGA e VANCE, 2003). 

Um estudo em modelo animal investigou o impacto da alta ingestão de 

ácido fólico no metabolismo do metabolismo lipídico e do carbono e descobriu que 

animais alimentados com uma dieta rica em ácido fólico (20 mg / kg) tinham a 

enzima MTHFR fosforilada; a forma fosforilada desta enzima é menos ativa, 

portanto a alta ingestão de ácido fólico causou uma pseudo-deficiência da enzima 

MTHFR e alterou o metabolismo lipídico (CHRISTENSEN et al., 2015). Além 

disso, os pesquisadores também descobriram que animais alimentados com dieta 

rica em ácido fólico tiveram expressão reduzida de Colesterol 7 alfa-hidroxilase 

(CYP7A1), que é uma enzima específica do fígado que catalisa a etapa de 
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limitação de taxa na conversão de CT em ácidos biliares. diminuição de sua 

expressão, resultando em aumento do colesterol intra-hepático (RUSSELL, 2003), 

portanto, o aumento do teor de colesterol intracelular, que pode ser causado pelo 

ácido fólico que pode levar à redução da expressão do CYP7A1, causa uma 

inibição nos receptores de LDL (LDLR) no fígado (CHOY et al., 2000) que contribui 

para a diminuição da captação celular de LDL circulante, rico em colesterol, que 

consequentemente aumenta a circulação (LINDGREN et al., 1985). Embora este 

estudo não tenha avaliado a concentração de folato, pode ser uma explicação 

plausível para a associação entre altas concentrações de folato e alterações no 

perfil lipídico, porque o consumo de folato está diretamente associado à 

concentração de folato no sangue (ANDERSON et al., 2010; KONDO et al., 2011; 

BRITTO et al., 2014; CHAKRABORTY et al., 2014). Além disso, outros estudos 

reforçam que a atividade da enzima MTHFR prejudicada, mesmo que por 

mecanismos que não envolvam folato ou ácido fólico, pode alterar o perfil lipídico. 

Nestes estudos, a atividade da enzima comprometida está diretamente associada 

as variáveis do perfil lipídico, como CT e LDL (YILMAZ et al., 2003; ZHANG et al., 

2010; JAIN et al., 2012; JIANG et al., 2014). 

Outro mecanismo propõe que a alteração do perfil lipídico está associada a 

síntese de carnitina. A carnitina pode ser de fonte exógena  e pode ser sintetizada 

no fígado e rim. Ela é um metabolito essencial para diversas reações no 

organismo, uma delas, é no transporte de ácidos graxos de cadeia longa do citosol 

para a matriz mitocondrial das células, onde ocorrerá a β-oxidação desses ácidos 

graxos (BENDER et al., 2014). Para a síntese de carnitina ocorrer é necessário a 

formação de 3-hidro-trimetilisina, e esse composto é ativado pela enzima SHMT, 

que para ter função precisa de vitamina B6 como cofator (VAZ e WANDERS, 

2002; COMBS, 2008). Portanto, a deficiência de vitamina B6, pode contribuir para 

alteração do perfil lipídico, inibindo a oxidação de ácidos graxos por carência de 

carnitina (CHO e LEKLEM, 1990; CHEN et al., 1998).  

Outro mecanismo proposto para justificar a relação entre as vitaminas e 

lipídeos séricos, afirma que, por a vitamina B12 ser um cofator na mitocôndria 

para a conversão de metil-malonil-CoA em succionil- CoA, ela regula a taxa de 
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transferência de acil-coa da mitocôndria (STRAIN et al., 2004). Portanto, a 

deficiência de vitamina B12 pode levar ao bloqueio dessa conversão, resultando 

na acumulo de metil-malonil-CoA, que irá inibir carnitina-palmitoil-transferase 

(CPT1), enzima envolvida na oxidação de ácidos graxos (ROSENBERG, 2008) 

consequentemente favorecendo a lipogênese (ADAIKALAKOTESWARI et al., 

2014). 
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6 Materiais e Métodos  

6.1 Desenho do estudo e participantes 

A presente pesquisa originou-se de um estudo mais amplo, com um 

desenho de coorte prospectivo realizado na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. A 

inscrição de gestantes foi aberta por 23 meses (novembro de 2009 a outubro de 

2011). As mulheres foram acompanhadas em 5-13 (primeiro trimestre), 20-26 

(segundo trimestre) e 30-36 (terceiro trimestre) semanas de gestação. A cada 

acompanhamento, foram coletadas amostras de sangue, seguidas de avaliação 

nutricional e antropométrica. Todas as entrevistas foram realizadas durante os 

dias de consulta em um centro de atendimento pré-natal do Sistema Único de 

Saúde. 

6.2 Critérios de inclusão 

As gestantes consideradas elegíveis foram aquelas que possuíam os 

seguintes critérios: apresentar até 13 semanas de gestação na primeira avaliação; 

ter entre 20 e 40 anos de idade; ausência de diagnóstico de doenças crônicas 

(exceto obesidade, com IMC ≥ 30 kg / m2) e doenças infecciosas; gravidez de feto 

único; residem na área de captura do centro de pré-natal e pretendem realizar 

acompanhamento pré-natal no local do estudo. Um total de 322 gestantes 

preencheram os critérios de elegibilidade e foram convidadas a participar do 

estudo. 

6.3 Critérios de exclusão 

Destes 322, 23 se recusaram a participar, 75 mulheres foram excluídas por 

não respeitarem os critérios de inclusão, 14 não apresentaram dados para as 

variáveis de vitamina B6, B12 e folato e 10 foram excluídas por relatarem uso de 

Suplementos de vitamina B na gravidez. A amostra de referência consistiu de 179 

mulheres grávidas para vitamina B12 e folato e 175 mulheres grávidas para 

vitamina B6. Desde a linha de base até a visita do segundo trimestre, ocorreram 

11 perdas de acompanhamento para vitamina B12, B6 e 12 perdas para folato. 



34 
 

Três mulheres foram perdidas do 2º para o 3º trimestre para B6 e folato e 4 para 

vitamina B12 (Figura 1). 



 
 

Figura 1. Fluxograma que ilustra o recrutamento e o acompanhamento de mulheres em um centro de saúde público no 

Rio de Janeiro, Brasil, 2009-2012. Nota: TG = Triglicerídeos. HDL = lipoproteína de alta densidade. LDL = lipoproteína de 

baixa densidade. TC = colesterol total. 1º = primeiro. 2º = segundo. 3º = terceiro. 
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6.4. Coleta e análise de amostras de sangue  

Amostras de sangue (5 mL) foram coletadas no momento do recrutamento 

e em cada visita de acompanhamento após um jejum noturno de 12 horas. O 

sangue foi coletado em tubos com ácido etilenodiamino tetracético (EDTA) ou gel 

separador e centrifugado a 5031 x 3 g por 5 min a 21°C em 1h de coleta de 

sangue. Os plasma tratado com soro e EDTA foram separados em alíquotas e 

armazenados a -80 °C até à análise. 

A vitamina B6 foi medida através da análise da coenzima piridoxal 5'-

fosfato, que foi medida como derivados de semicarbazida usando cromatografia 

líquida de alta performance (HPLC) com detecção de fluorescência (UBBINK et 

al., 1985). As concentrações plasmáticas de folato (nmol/L) e a vitamina B12 total 

(pmol/L) foram medidas por ensaio de ligação de proteína competitiva comercial 

utilizando a detecção de quimiluminescência e o bioanalizador Roche e411. 

Devido à falta de pontos de corte específicos para a gravidez para as 

concentrações plasmáticas de vitamina B6, B12 e folato, para os modelos de 

regressão linear, estratificamos os participantes pelo tercil dessas distribuições de 

vitaminas no primeiro trimestre. 

Amostras de soro foram usadas para determinar as concentrações de HDL, 

CT e TG usando um método colorimétrico enzimático em um analisador 

automático (Labmax Plenno, Labtest Diagnostica, Minas Gerais, Brasil) e kits 

comerciais (Labtest Diagnostica, Minas Gerais, Brasil). O LDL foi calculado 

usando a fórmula de FRIEDEWALD et al. (1972). 

6.5 Avaliação de covariáveis 

O peso corporal materno foi medido com aproximação de 0,1 kg entre a 5ª 

e a 13ª semana de gestação, por meio de balança eletrônica (Filizzola Ltd., São 

Paulo, Brasil). A altura foi medida em duplicata usando um estadiômetro portátil 

(Seca Ltd., Hamburgo, Alemanha) na linha de base até o 0,1 cm mais próximo. O 

índice de massa corporal (IMC) no primeiro trimestre foi calculado usando a 

fórmula peso [kg]/(altura [(m)] 2. Os pontos de corte usados para classificar o IMC 

no primeiro trimestre foram <25 kg/m² para baixo peso e eutrofia, > 25 e <30 kg/m² 
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para sobrepeso e ≥30 kg/m² para obesidade, conforme proposto pela Organização 

Mundial da Saúde e endossado pelo Instituto de Medicina (IOM) (RASMUSSEN e 

YAKTINE, 2009). As medidas antropométricas foram obtidas de acordo com 

procedimentos padronizados e registradas por entrevistadores treinados 

(LOHMAN et al., 1988). 

Um Questionário de Frequência Alimentar (QFA) semiquantitativo validado  

foi administrado por entrevistadores treinados no terceiro trimestre e teve os 

últimos seis meses como o período de tempo especifico. Este instrumento é uma 

versão atualizada do QFA mais usado no Rio de Janeiro, Brasil (SICHIERI e 

EVERHART, 1998). Os consumos totais de vitamina B6 (mg/dia), B12 (µg/dia), 

folato (µg/dia) e energia (kcal/dia) foram estimados com base na frequência diária 

de ingestão e tamanhos de porção relatados para cada item de alimento do QFA. 

Um conjunto de dados de medidas domésticas brasileiras foi usado para 

quantificar as porções que foram convertidas em gramas ou mililitros (PINHEIRO 

ABV, 2005). A base de dados de nutrientes foi construída principalmente com a 

composição nutricional com itens alimentares brasileiros (TACO, 2011) e 

complementado com o banco de dados desenvolvido pelo Departamento de 

Agricultura dos EUA (USDA, 2011). Os pontos de corte utilizados para o consumo 

de vitaminas foram vitaminas B6 (<1,9/≥ 1,9 mg/dia), ingestão de folato (<600/≥ 

600 µg/dia) e B12 (<2,6/≥ 2,6 µg/dia), conforme recomendações do Dietary 

Reference Intakes, adultos e não grávidas (JENNIFER J. OTTEN, 2006).  

A idade gestacional foi medida por ultrassonografia realizada antes das 24 

semanas de gestação (n = 171, 88,1%). Se esta informação não estivesse 

disponível no registro obstétrico, a idade gestacional era calculada com base na 

data relatada do último período menstrual (n = 23, 11,9%). Idade (<30/≥30), 

paridade (0-1/≥2) e tabagismo (sim/não) foram obtidos por meio de entrevista, com 

questionários estruturados administrados no momento da matrícula.  

6.6 Análise estatística 

As variáveis foram testadas quanto à normalidade usando o teste de 

Shapiro-Wilk e histogramas. As características basais das gestantes foram 
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descritas utilizando média e desvio padrão para as variáveis contínuas e absolutas 

(n) e relativas (%) para variáveis categóricas. As concentrações de lipídios em 

cada trimestre foram comparadas de acordo com as características das gestantes 

no primeiro trimestre, utilizando o teste t de Student. Modelos de regressão linear 

foram usados para avaliar a associação entre as concentrações do perfil lipídico 

sérico em cada trimestre de acordo com o tercil de concentração plasmática de 

B6, B12 e folato no 1º trimestre. 

Modelos de regressão linear de efeitos mistos (LME) brutos e ajustados 

foram usados para testar as associações entre as concentrações plasmáticas de 

vitaminas B6, B12 e folato ao longo da gestação com as concentrações séricas do 

perfil lipídico (TG, CT, HDL e LDL) durante a gravidez. Os fatores de confusão 

foram adicionados ao modelo com base na plausibilidade biológica das 

associações e, a priori, pelo conhecimento científico representado por Gráfico 

Dirigido Acíclico (―Directed Acyclic Graph‖ – DAG). DAG é um gráfico composto 

por variáveis aleatórias (vértices) que se relacionam entre si (setas). Por definição, 

este gráfico é direcionado quando as arestas são representadas por uma única 

seta; e acíclico quando a relação entre as variáveis não é representada por um 

círculo fechado (ou seja, a causa sempre precede o efeito). Variáveis de ajuste 

mínimo são destacadas no DAG quando uma causa comum é observada para a 

exposição (vitaminas) e o resultado (lipídeos) (SHRIER e PLATT, 2008; 

SUTTORP et al., 2015; CORTES et al., 2016). As seguintes variáveis foram 

incluídas nos modelos ajustados de acordo com o DAG: Para as análises entre a 

vitamina B6 e o perfil lipídico sérico, o modelo foi ajustado para semanas 

gestacionais, idade gestacional quadrática, idade, paridade, tabagismo, IMC no 

primeiro trimestre e ingestão de vitamina B6 na gestação; para as análises entre 

folato e perfil lipídico sérico, o modelo foi ajustado para semanas gestacionais, 

idade gestacional quadrática, idade, paridade, tabagismo, IMC no primeiro 

trimestre de gestação e para ingestão de folato na gestação; para as análises 

entre a vitamina B12 e o perfil lipídico sérico, o modelo foi ajustado para semanas 

gestacionais, idade gestacional quadrática, idade, paridade, tabagismo e ingestão 

de vitamina B12 na gestação. (Figura 2-3). 
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Todas as análises foram realizadas utilizando a versão 12 do STATA 

(Statacorp, 2011). Os resultados foram considerados significativos com p <0,05. 

6.7 Declaração e aprovação ética 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (protocolo 0012.0.249.000-

09) e pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro (protocolo 

0139.0.314.000-09). Consentimento informado por escrito foi obtido de todos os 

participantes antes do estudo. 
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Figura 2. Gráfico Acíclico Dirigido que mostra as relações entre a vitamina B6 plasmática, perfil lipídico sérico e covariáveis. 
CREB: proteína de ligação ao elemento de resposta cAMP; CYP7A1: Colesterol 7 alfa-hidroxilase; HMG-CoA redutase: 3-
hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase; IMC: Indice de Massa Corporal; NF-Y: fator nuclear Y; SHMT: Serina 
hidroximetiltransferase; SREBP: a proteína de ligação ao elemento regulador do esterol; RI: Resistência a insulina.
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Figura 3. Gráfico Acíclico Dirigido que mostra as relações entre folato plasmático, perfil lipídico sérico e covariáveis. 
CREB: proteína de ligação ao elemento de resposta cAMP; CYP7A1: Colesterol 7 alfa-hidroxilase; HMG-CoA redutase: 3-
hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase; IMC: Indice de Massa Corporal; MTHFR: metiltetrahidrofolato redutase; NF-Y: fator 
nuclear Y; SHMT: Serina hidroximetiltransferase; SREBP: a proteína de ligação ao elemento regulador do esterol; RI: 
Resistência a insulina.
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Figure 4. Gráfico Acíclico Dirigido que mostra as relações entre B12 plasmática, perfil lipídico sérico e covariáveis. CREB: 
proteína de ligação ao elemento de resposta cAMP; CYP7A1: Colesterol 7 alfa-hidroxilase; HMG-CoA redutase: 3-hidroxi-
3-metil-glutaril-CoA redutase; IMC: Indice de Massa Corporal; MMA: MetImalonyl-CoA; NF-Y: fator nuclear Y; SHMT: 
Serina hidroximetiltransferase; SREBP: a proteína de ligação ao elemento regulador do esterol; RI: Resistência a insulina. 
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Nota: 
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7 Resultados 

7.1 Características dos Participantes 

As mulheres tinham 26,7 ± 5,6 anos de idade, relataram 8,6 ± 2,9 anos de 

escolaridade e 36,9% eram nulíparas. A maioria era não tabagista (80,5%) e não 

relatou consumo de álcool (81,0%). As mulheres relataram uma ingestão de 

energia de 2.458 ± 904 kcal/dia. A concentração média de vitamina B6, B12 e 

folato no primeiro trimestre de gestação foi de 39,9 nmol/L, 320,1 pmol/L e 26 

nmol/L, respectivamente. A ingestão dietética média de vitamina B6, B12 e folato 

no primeiro trimestre de gestação foi de 1,0 mg/dia, 6,7 mg/dia e 460,1 mg/dia, 

respectivamente. Quarenta e quatro por cento estavam com sobrepeso ou obesos 

de acordo com o IMC do primeiro trimestre (Tabela 1). 
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7.2 Concentração de lipídios em cada trimestre de acordo com as 

características das gestantes 

No primeiro trimestre, o CT e o LDL foram significativamente mais elevados 

em mulheres grávidas com IMC> 25 kg/m2 em comparação com mulheres com 

IMC ≤25 kg / m2. No primeiro trimestre, o CT e o LDL também foram maiores em 

mulheres que consumiram menos de 1,9 mg/dia de vitamina B6 e em mulheres 

que consumiram menos do 2,6 µg/dia de vitamina B12 em comparação com 

mulheres grávidas que consumiram maiores quantidades dessas vitaminas . No 

primeiro trimestre, o HDL teve uma menor concentração em mulheres que 

Tabela 1.   Características do basais (5ª a 13ª semanas) de gestantes (n = 179) 
acompanhadas em um centro de saúde pública no Rio de Janeiro, Brasil, 2009–2012. 

Variáveis continuas
a 

Mean (VRIJKOTTE et al.) 

Idade (anos) 26,7 (5,6) 
Consumo energético (kcal/dia) 2458,1 (904,3) 
Escolaridade (anos) 8,6 (2,9) 
Colesterol total (mg/dL) 160,5 (28,9) 
Lipoproteina de Alta Densidade (mg/dL) 47,8 (8,4) 
Lipoproteina de Baixa Densidade (mg/dL) 96,7 (21,6) 
TG (mg/dL) 79,8 (32,4) 
Vitamina B6 plasmática (nmol/L)

b 
39,9 (18,2) 

Folato plasmática (nmol/L) 26,9 (10,2) 
Vitamina B12 plasmática  (pmol/L) 320,1 (120,7) 
Ingestão dietática de B6 (mg/dia) 1,0 (0,5) 
Ingestão dietática de folato (µg/dia) 460,1 (185,3) 
Ingestão dietática de B12 (µg/dia) 6,7 (4,0) 

Categorical variables
a
 n (%) 

Paridade  
0

 
66 (36,9) 

≥ 1 113 (63,1) 
Tabagismo  
Sim

 
35 (19,5) 

Não 144 (80,5) 
Consumo de alcool  
Sim 34 (19,0) 
Não 145 (81,0) 
Indice de Massa Corporal (kg/m

2
)  

Baixo peso/eutrofia (<25) 100 (55,9) 
Sobrepeso  (25–29,9)  56 (31,3) 
Obesidade (≥30) 23 (12.8) 
Ingestão dietática de B6 (mg/dia)  
≥ 1.9  14 (7,8) 
< 1.9 165 (92,2) 
Ingestão dietática de folato (µg/dia)  
≥ 600  32 (17,9) 
< 600 147 (82,1) 
Ingestão dietática de B12 (µg/dia)  
≥ 2.6  165 (92,2) 
< 2.6 14 (7,8) 

a
  Variáveis contínuas descritas como médias (desvio padrão) e variáveis categóricas como 

n (%). 
b
  Redução da amostra devido à falta de dados para a vitamina B6 = 175. 
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consumiram >2,6 µg / dia de vitamina B12 em comparação com as mulheres 

grávidas que consumiram menos desta vitamina. Em todos os trimestres, o HDL 

foi menor nas mulheres que fumaram em comparação com as que não fumavam. 

Os TG no primeiro trimestre foram maiores nas gestantes que apresentaram 

IMC>25 kg/m2 em comparação às mulheres com IMC ≤25 kg/m2. No segundo 

trimestre, os triglicerideos foram maior nas mulheres que referiram tabagismo em 

relação às que não fumavam e no segundo e terceiro trimestres os TG foram 

maiores nas mulheres com 30 anos ou mais (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Concentrações lipídicas estratificadas por características gestacionais ao longo de trimestres de gestantes acompanhadas em um centro de saúde 
público no Rio de Janeiro, Brasil, 2009–2012. 

 CT (mg/dL) LDL (mg/dL) 

 1º trimestre 
Média (DP) [n] 

P
p

 
2º trimestre 
Média (DP) [n] 

p
p

 
3ºtrimestre 
Média (DP) [n] 

p
p 

1º trimestre 
Média (DP) [n] 

p
p 

2º trimestre 
Média (DP) [n] 

p
p 

3º trimestre 
Média (DP) [n] 

p
p 

Idade (anos)  
 

 
 

        
< 30 159,1(28,1) [127]  209,6(35,3)[118]  222,7(41,3) [123]  96,5 (20,7)[127]  127,3(28,5)[118]  137,6(33,1)[123]  
≥ 30 164,1 (30,6) [52]  212,0 (35,1) [50]  227,9 (41,3) [49]  97,3 (23,9) [52]  126,7 (29,1) [50]  137,6 (35,0) [49]  
Paridade             
0  161,0 (30,8) [66]  212,1 (35,6) [62]  225,6 (40,8) [64]  97,9 (23,7) [66]  128,9 (29,7) [62]  137,7 (36,0) [64]  
≥ 1  160,3 (27,9) [113]  209,3(35,0)[106]  223,3(41,7) [108]  96,0(20,3) [113]  126,1(28,0)[106]  140 (32,2) [108]  
Tabagismo             
Sim 153,9 (27,4) [11]  204,2 (30,8) [9]  207,7 (49,0) [9]  94,2 (20,8) [11]  118,7 (27,9) [9]  127,7 (33,7) [9]  
Não 161,0 (29,0) [168]  210,7(35,4)[159]  225,1(40,8) [163]  96,9 (21,7)[168]  127,6(28,6)[159]  138,1(33,7)[163]  
IMC (1º trimestre)  *

* 
     *

* 
    

Baixo peso/eutrofia  156,2 (27,2) [100]  209,4 (33,3) [91]  222,6 (40,6) [97]  93,6(19,4) [100]  127,7 (25,6) [91]  138,0 (31,0) [97]  
Sobrepeso/obesidade 166,0(30,1)[79]  211,4 (37,4) [77]  226,2 (42,2) [75]  100,7 (23,6)[79]  126,4 (31,9) [77]  137,0 (36,8) [75]  
Ingestão de B6 
(mg/dia) 

 *
* 

     *
* 

    

≥ 1.9  145,8 (33,6) [14]  209,5 (39,5) [12]  218,3 (35,3) [12]  82,5 (22,4) [14]  124,7 (25,7) [12]  131,6 (22,8) [12]  
< 1.9 161,8 (28,2) [165]  210,4(34,9)[156]  224,6(41,7) [160]  97,9 (21,1)[165]  127,3(28,8)[156]  138,1(34,2)[160]  

Ingestão de folato 
(µg/day) 

 
 

     
 

    

≥ 600  155,7 (33,5) [32]  204,0 (41,8) [31]  214,9 (40,3) [31]  92,0 (24,1) [32]  121,6 (31,4) [31]  130,7 (32,0) [31]  
< 600 161,6 (27,8) [147]  211,7(33,5)[137]  226,2(41,3) [141]  97,8 (20,9)[147]  128,4(27,9)[137]  139,1(33,8)[141]  
Ingestão de B12 
(µg/day) 

 *
* 

     *
* 

    

≥ 2.6  159,1 (27,6) [165]  209,0(34,1)[156]  222,5(39,8) [159]  95,7(20,8) [165]  126,2(27,7)[156]  136,3(32,3)[159]  
< 2.6 176,9 (38,5) [14]  227,4 (44,7) [12]  244,6 (54,0) [13]  109,0 (27,0)[14]  138,9 (38,1) [12]  154,1 (44,9) [13]  
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0 

Tabela 2. continuação 

 HDL (mg/dL) TG (mg/dL) 

 1º trimestre 
Média (DP) [n] 

p 2º trimestre 
Média (DP) [n] 

p
 

3º trimestre 
Média (DP) [n] 

p 1º trimestre 
Média (DP) [n] 

p 2º trimestre 
Média (DP) [n] 

p 3º trimestre 
Média (DP) [n] 

p 

Idade (anos)  
 

 
 

     *  * 
< 30 159.1(28.1) [127]  209.6(35.3)[118]  222.7(41.3) [123]  96.5 (20.7)[127]  127.3(28.5)[118]  137.6(33.1)[123]  
≥ 30 164.1 (30.6) [52]  212.0 (35.1) [50]  227.9 (41.3) [49]  97.3 (23.9) [52]  126.7 (29.1) [50]  137.6 (35.0) [49]  
Paridade             
0  161.0 (30.8) [66]  212.1 (35.6) [62]  225.6 (40.8) [64]  97.9 (23.7) [66]  128.9 (29.7) [62]  137.7 (36.0) [64]  
≥ 1  160.3 (27.9) [113]  209.3(35.0)[106]  223.3(41.7) [108]  96.0(20.3) [113]  126.1(28.0)[106]  140 (32.2) [108]  
Tabagismo  *  *  *    *  *   
Sim 153.9 (27.4) [11]  204.2 (30.8) [9]  207.7 (49.0) [9]  94.2 (20.8) [11]  118.7 (27.9) [9]  127.7 (33.7) [9]  
Não 161.0 (29.0) [168]  210.7(35.4)[159]  225.1(40.8) [163]  96.9 (21.7)[168]  127.6(28.6)[159]  138.1(33.7)[163]  
IMC (1º trimestre)        **     
Baixo peso/eutrofia  156.2 (27.2) [100]  209.4 (33.3) [91]  222.6 (40.6) [97]  93.6(19.4) [100]  127.7 (25.6) [91]  138.0 (31.0) [97]  
Sobrepeso/obesidade 166.0(30.1)[79]  211.4 (37.4) [77]  226.2 (42.2) [75]  100.7 (23.6)[79]  126.4 (31.9) [77]  137.0 (36.8) [75]  
Ingestão de B6 
(mg/dia) 

       
* 

    

≥ 1.9  145.8 (33.6) [14]  209.5 (39.5) [12]  218.3 (35.3) [12]  82.5 (22.4) [14]  124.7 (25.7) [12]  131.6 (22.8) [12]  
< 1.9 161.8 (28.2) [165]  210.4(34.9)[156]  224.6(41.7) [160]  97.9 (21.1)[165]  127.3(28.8)[156]  138.1(34.2)[160]  
Ingestão de folato 
(µg/day) 

            

≥ 600  155.7 (33.5) [32]  204.0 (41.8) [31]  214.9 (40.3) [31]  92.0 (24.1) [32]  121.6 (31.4) [31]  130.7 (32.0) [31]  
< 600 161.6 (27.8) [147]  211.7(33.5)[137]  226.2(41.3) [141]  97.8 (20.9)[147]  128.4(27.9)[137]  139.1(33.8)[141]  
Ingestão de B12 
(µg/day) 

 
* 

     *     

≥ 2.6  159.1 (27.6) [165]  209.0(34.1)[156]  222.5(39.8) [159]  95.7(20.8) [165]  126.2(27.7)[156]  136.3(32.3)[159]  
< 2.6 176.9 (38.5) [14]  227.4 (44.7) [12]  244.6 (54.0) [13]  109.0 (27.0)[14]  138.9 (38.1) [12]  154.1 (44.9) [13]  

P =  valor de p referente ao teste t que compara as características gestacionais do primeiro trimestre com os lipídeos de cada trimestre. * p <0,05, ** p <0,001, 
diferença estatisticamente significativa entre as categorias. 
CT: colesterol total. HDL: lipoproteína de alta densidade, LDL: lipoproteína de baixa densidade, TG: triglicerídeos. IMC: índice de massa corporal DP: desvio 
padrão. A ingestão de vitaminas refere-se à ingestão dietética. 
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7.3 Características dos lipídeos durante a gravidez de acordo com a 

concentração de vitamina B6, B12 e folato no primeiro trimestre da gestação 

Durante a gravidez, os lipídios aumentaram independentemente da 

concentração de vitamina B6, B12 e folato no primeiro trimestre, exceto pela 

relação entre o tercil de maior folato e TG e entre o tercil inferior de B12 e TG, que 

tiveram uma relação direta , mas não significativo (Figuras 5-6). 
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Figura 5. Alterações nos lipídeos séricos durante a gestação, de acordo com o estado de vitamina B6 no primeiro 

trimestre, Rio de Janeiro, Brasil, 2009-2012. 

β: coeficientes de regressão linear longitudinal (IC95%) para a idade gestacional. A (n = 167): 1º tercil de vitamina B6: 

<32,1 nmol / L. B (n = 167): 2º tercil de vitamina B6: 32,1-41,5 nmol / L. C (n = 171): 3º tercil de vitamina B6: ≥ 41,5. TC: 

colesterol total. HDL-C: lipoproteína de alta densidade, LDL-C: lipoproteína de baixa densidade, TG: triglicerídeos, IG: 

idade gestacional. 
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Figure 6. Alterações nos lipídeos séricos durante a gestação de acordo com o estado de folato do primeiro trimestre, Rio 

de Janeiro, Brasil, 2009–2012. 

β: coeficientes de regressão linear longitudinal (IC95%) para a idade gestacional. A (n = 175): 1º tercil de folato: <20,5 

nmol / L. B (n = 168): 2º tercil de folato: 20,5 - 30,9 nmol / L. C (n = 174): 3º tercil de folato: ≥ 30,9 nmol / L.TC: colesterol 

total. HDL-C: lipoproteína de alta densidade, LDL-C: lipoproteína de baixa densidade, TG: triglicerídeos, IG: Idade 

gestacional. 
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Figure 7. Alterações nos lipídios séricos durante a gestação de acordo com a condição de vitamina B12 no primeiro 

trimestre, Rio de Janeiro, Brasil, 2009–2012. 

β: coeficientes de regressão linear longitudinal (IC95%) para a idade gestacional. A (n = 168): 1º tercil de folato: <254,08 

pmol / L. B (n = 167): 2º tercil de folato: 254,08 - 341 pmol/L. C (n = 184): 3º tercil de folato: ≥341 pmol/l. TC: colesterol 

total. HDL-C: lipoproteína de alta densidade, LDL-C: lipoproteína de baixa densidade, TG: triglicerídeo, IG: idade 

gestacional. 
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7.4 Associação longitudinal entre vitamina B6, B12, folato e lipídios séricos 

durante a gravidez 

Na análise longitudinal ajustada, não houve associação entre as 

concentrações de vitaminas B6 e B12 e variáveis do perfil lipídico. Houve 

associação positiva entre níveis de folato e CT (β = 0,244 IC95% = 0,034; 0,454, p 

= 0,023) e entre folato e LDL (β = 0,193 IC 95% = 0,028; 0,357, p = 0,022) (Tabela 

3).
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Tabela 3.  Associação longitudinal entre vitamina B6, B12, folato e lipídios séricos durante a gravidez. Rio de Janeiro, Brasil, 2009-2012. 

 CT (mg/dl) HDL (mg/dl) LDL (mg/dl) TG (mg/dl) 

Modelo 1
a
 β

b 
(95% CI) P

c
 β

b   
(95% CI) P

c 
β

b    
(95% CI) P

c
 β

b   
(95% CI) P

c
 

B6 plasmática 
(nmol/L)

 
0.003(-0.120;0.126) 0.958 0.013(-0.028;0.054) 0.525 -0.003(0.096;0.091) 0.957 -0.005(-0.158; 0.148) 0.946 

Folato plasmático 
(nmol/L)

 
0.252(0.038; 0.466) 0.021 0.018 (-0.057; 0.093) 0.645 0.194(0.027; 0.361) 0.023 0.273 (-0.012; 0.560) 0.061 

B12 plasmática 
(pmol/L)

 
-0.001(-0.020; 0.019) 0.957 0.002 (-0.005; 0.008) 0.589 -0.005(0.020;0.010) 0.513 0.019 (-0.006; 0.043) 0.138 

Modelo 2
d
 β

b  
(95% CI) P

c
 β

b    
(95% CI) P

c
 β

b    
(95% CI) P

c
 β

b    
(95% CI) P

c
 

B6 plasmática 
(nmol/L)

 
-0.009(-0.131;0.113) 0.890 0.006 (-0.035; 0.047) 0.767 -0.011(-0.103;0.081) 0.811 0.009 (-0.144; 0.161) 0.909 

Folato plasmático 
(nmol/L)

 
0.244 (0.034;0.454) 0.023 0.007 (-0.067; 0.081) 0.850 0.193(0.028; 0.357) 0.022 0.270 (-0.011; 0.550) 0.060 

B12 plasmática 
(pmol/L)

 
0.002 (-0.018;0.021) 0.890 0.001 (-0.005; 0.008) 0.652 -0.004(-0.184; 0.011) 0.631 0.022 (-0.003; 0.046) 0.077 

IC%95 = 95% Intervalo de Confiança. 
a
Modelo não ajustado; 

d
Modelo ajustado:  Para as análises entre a vitamina B6 e o perfil lipídico sérico, o modelo foi ajustado para semanas gestacionais, 

idade gestacional quadrática, idade, paridade, tabagismo, IMC no primeiro trimestre e ingestão de vitamina B6 na gestação; para as análises entre folato e 
perfil lipídico sérico, o modelo foi ajustado para semanas gestacionais, idade gestacional quadrática, idade, paridade, tabagismo, IMC no primeiro trimestre 
de gestação e para ingestão de folato na gestação; para as análises entre a vitamina B12 e o perfil lipídico sérico, o modelo foi ajustado para semanas 
gestacionais, idade gestacional quadrática, idade, paridade, tabagismo e ingestão de vitamina B12 na gestação 
b
Coeficiente de regressão linear longitudinal para avaliar a associação entre concentração de vitaminas ao longo da gestação e alterações nos perfis 

lipídicos durante a gestação. 
c
Valor p refere-se ao estimador de máxima verossimilhança. 

Número de observações (Vitamina B6): 506; número de grupos: 178. Número de observações (folato): 516; número de grupos: 181. Número de 
observações (Vitamina B12): 519; número de grupos: 181. 
Nota: TG: Triglicerídeos. HDL: lipoproteína de alta densidade. LDL: lipoproteína de baixa densidade. TC: colesterol total 



  

 

55 
 

8.Discussão 

Este é o primeiro estudo longitudinal com gestantes não suplementadas 

que avaliaram a associação entre as concentrações plasmáticas de vitaminas B6, 

B12 e folato com biomarcadores lipídicos no sangue. Nossos achados mostraram 

uma associação significativa e direta entre a concentração de folato com CT e LDL 

durante a gravidez.  

Estudos prévios realizado com adultos saudáveis (SEMMLER et al., 2010; 

SARASWATHY, K. N. et al., 2018) e hipertensos (LI, W. X. et al., 2015) 

encontraram associação inversa entre as concentrações de folato e LDL, CT e TG 

e associação direta entre folato e HDL. No entanto, esses estudos apresentavam 

um desenho transversal, o que limitou o achado de associação causal. Além 

disso, estes não foram realizados com mulheres grávidas. 

Está bem estabelecido que a deficiência de folato está relacionada a 

desfechos adversos para o feto, como defeitos do tubo neural (Prevention of 

neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study. MRC 

Vitamin Study Research Group, 1991; CASTILLO-LANCELLOTTI et al., 2013) e 

nascimento prematuro (BUKOWSKI et al., 2009) . Com o objetivo de reduzir as 

deficiências de micronutrientes nos países da América Latina, a Organização 

Mundial de Saúde reconhece a fortificação universal de alimentos de grande 

consumo pela maioria da população (LINDSAY ALLEN, 2006). Em estudos com 

gestantes brasileiras, essa concentração aumentou para 15 nmol/L quando 

comparada a estudos anteriores à política de fortificação de alimentos (BRITTO et 

al., 2014; CHAKRABORTY et al., 2014). No presente estudo, em gestantes não 

suplementadas, a concentração média de folato no primeiro, segundo e terceiro 

trimestre foi de 26,9 nmol/L, 24,7 nmol / L e 23,8 nmol / L, respectivamente (dados 

não mostrados), o que está acima do ponto de corte estabelecido para deficiência 

de folato, que é determinado como concentrações abaixo de 10 nmol/L (IOM, 

1998). 

Estudos recentes mostram que o alto consumo e altas concentrações de 

folato (≥60.3 nmol / L) durante a gravidez também podem causar resultados 
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negativos para a saúde da criança, como o transtorno do espectro autista (WIENS 

e DESOTO, 2017; RAGHAVAN et al., 2018). Além disso, um estudo com modelo 

animal mostrou que o consumo excessivo de folato em combinação com uma 

dieta hiperlipidêmica foi associado ao ganho de peso e ao acúmulo de lipídios no 

tecido adiposo (KELLY et al., 2016). Estabelece-se que a hipercolesterolemia 

materna e a hipercolesterolemia isolada (aumento isolado da LDL) têm 

consequências adversas para o feto, como o crescimento fetal prejudicado (LEIVA 

et al., 2015) e nascimento prematuro (MAYMUNAH et al., 2014) e crianças com 

níveis mais altos de LDL aos 6 e 13 anos de idade (CHRISTENSEN et al., 2016).  

No entanto, não está claramente elucidado como o folato pode alterar a 

concentração sanguínea de LDL e CT. O folato está envolvido na via do 

metabolismo do carbono como substrato catalítico; em uma reação catalisada pela 

enzima (MTHFR) participando da doação de um grupo metil para a remetilação da 

homocisteína, que forma metionina, um aminoácido que fornece unidades de 

carbono para a metilação de proteínas, ácidos nucléicos e fosfolipídios, entre 

outras estruturas (BROSNAN e BROSNAN, 2006; STEAD et al., 2006).  Então, o 

comprometimento na enzima MTHFR pode causar danos na via metabólica do 

carbono e um aumento de homocisteína intracelular que é transferido para o 

sangue, estabelecendo um acúmulo de homocisteína, chamado hiper-

homocisteinemia (SELHUB, 1999). A hiper-homocisteinemia pode ativar três 

fatores de transcrição, a proteína de ligação ao elemento regulador do esterol-2 

(SREBP-2), a proteína de ligação ao elemento de resposta cAMP (CREB) e o fator 

nuclear Y (NF-Y), responsáveis pela biossíntese aumentada do colesterol, pois 

eles fazem a  regulação transcricional da expressão da 3-hidroxi-3-metil-glutaril-

CoA (HMG-CoA) redutase no fígado levando ao acúmulo hepático de lipídios e 

subseqüentemente hipercolesterolemia (WOO et al., 2005). Entretanto, em nosso 

estudo, as concentrações de homocisteína foram em média 6,2 μmol / L, 5,1 μmol 

/ L e 5,6 μmol / L no primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente 

(dados não mostrados). Estes valores estão abaixo do ponto de corte para a hiper-

homocisteinemia (> 12 μmol / L) (IOM, 1998), o que mostra que a associação de 
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folato e lipídio não foi mediada pelas concentrações de homocisteína neste 

estudo.  

Um estudo em modelo animal encontrou uma associação de ácido fólico 

ingerido, atividade de MTHFR e lipídios. Este estudo investigou o impacto da alta 

ingestão de ácido fólico no metabolismo lipídico e do carbono e descobriu que 

animais alimentados com uma dieta rica em ácido fólico (20 mg/kg) tinham a 

enzima MTHFR fosforilada; a forma fosforilada desta enzima é menos ativa, 

portanto a alta ingestão de ácido fólico causou uma pseudo-deficiência da enzima 

MTHFR e alterou o metabolismo lipídico (CHRISTENSEN et al., 2016). Além 

disso, os pesquisadores também descobriram que animais alimentados com dieta 

rica em ácido fólico tiveram expressão reduzida de Colesterol 7 alfa-hidroxilase 

(CYP7A1), que é uma enzima específica do fígado que catalisa a etapa de 

limitação de taxa na conversão de CT em ácidos biliares. A diminuição de sua 

expressão, resultou em aumento do colesterol intra-hepático (RUSSELL, 2003), 

portanto, o aumento do teor de colesterol intracelular, que pode ser causado pelo 

ácido fólico que pode levar à redução da expressão do CYP7A1, causa uma 

inibição nos receptores de LDL (LDLR) no fígado (CHOY et al., 2000) que contribui 

para a diminuição da captação celular de LDL circulante, rico em colesterol, que 

consequentemente aumenta a circulação (LINDGREN et al., 1985). Embora este 

estudo não tenha avaliado a concentração de folato, pode ser uma explicação 

plausível para a associação entre altas concentrações de folato e alterações no 

perfil lipídico, porque o consumo de folato está diretamente associado à 

concentração de folato no sangue (ANDERSON et al., 2010; KONDO et al., 2011; 

BRITTO et al., 2014; CHAKRABORTY et al., 2014). Além disso, outros estudos 

reforçam que a atividade da enzima MTHFR prejudicada, mesmo que por 

mecanismos que não envolvam folato ou ácido fólico, pode alterar o perfil lipídico. 

Nestes estudos, a atividade da enzima comprometida está diretamente associada 

a variáveis do perfil lipídico, como TC e LDL (YILMAZ et al., 2003; ZHANG et al., 

2010; JAIN et al., 2012; JIANG et al., 2014). 

No presente estudo, não encontramos associação entre vitaminas B12 com 

LDL, CT, HDL e triglicérides. Estudo realizado com mulheres em idade fértil, inicio 
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da gestação e pós-parto constatou que a baixa concentração de vitamina B12 

(148pmol/L) estava associada a maior CT, triglicérides e LDL. Além disso, as 

células adiposas cultivadas com concentrações de vitamina B12 encontraram que 

os adipócitos humanos cultivados em baixa e nenhuma concentração de vitamina 

B12 apresentaram concentrações mais altas de CT e LDL quando comparados 

aos adipócitos com concentrações adequadas de B12, esses adipócitos também 

apresentou mais expressão gênica envolvida na biossíntese de colesterol como 

SREBP, HMG-CoA redutase e HMG-CoA sintase (ADAIKALAKOTESWARI et al., 

2015). Outro estudo, realizado com dados de dois centros de saúde, um na Índia e 

outro no Reino Unido, envolveu 963 diabéticos, descobriu que as concentrações 

de vitamina B12 estavam inversamente associadas com TG 

(ADAIKALAKOTESWARI et al., 2014). Estudos com adultos saudáveis revelaram 

que concentrações de vitamina B12 abaixo de 3 ng/mL estavam associadas a 

níveis baixos de HDL (SARASWATHY, K. N. et al., 2018), eles descobriram que a 

vitamina B12 sérica estava inversamente associada com triglicérides e 

diretamente com HDL em adultos com doenças cardiovasculares (MAHALLE et 

al., 2013). 

Não encontramos associação entre vitamina B6 e CT, LDL, HDL e 

triglicérides. Até à data, este é o primeiro estudo para testar a associação entre as 

concentrações de vitamina B6 e esses lipídios. No entanto, dois estudos testaram 

a associação entre suplementação de B6 ou dieta rica em B6 e variáveis lipídicas 

no sangue. O primeiro foi realizado em modelo animal e teve como um de seus 

objetivos investigar os efeitos de uma dieta com excesso de vitamina B6 e 

parâmetros sanguíneos, dentre eles os lipídeos séricos, em até 20 dias após a 

administração, eles descobriram que esses animais que receberam dieta rica em 

vitamina B6 apresentaram menor concentração de CT e maior concentração de 

HDL (ACAR, 2006). O outro estudo, administrou vitamina B6 em 85 pacientes com 

hipertrigliceridemia por 12 semanas e encontrou uma redução significativa de CT, 

TG e HDL (HLAIS et al., 2012). 

O presente estudo tem algumas limitações. Perdas de acompanhamento 

afetaram o tamanho da amostra ao longo do tempo e podem ter reduzido o poder 
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do estudo para detectar mudanças significativas. No entanto, as perdas são 

esperadas em estudos longitudinais, e tentativas foram feitas no protocolo do 

estudo para prevenir essas perdas. Os pontos fortes do estudo incluem o desenho 

longitudinal com acompanhamento das gestantes em três momentos ao longo da 

gestação. Este desenho de estudo nos permitiu usar uma abordagem estatística 

(LME) que avalia indivíduos com informações ausentes. 

No presente estudo, o folato apresentou associação longitudinal com CT e 

LDL após ajuste para fatores de confusão em gestantes não suplementadas. As 

políticas públicas de fortificação de alimentos estão bem estabelecidas em vários 

países; altas concentrações de folato estão sendo associadas a resultados 

negativos para a saúde fetal. Além disso, também está bem estabelecido que altas 

concentrações de CT e LDL estão associadas a resultados negativos para a 

saúde materna e fetal. Assim, o achado deste estudo fornece uma nova visão 

sobre a associação de folato e um aumento na mudança de lipídios no sangue, o 

que pode representar um risco para o grupo materno-infantil. Mais pesquisas são 

necessárias para esclarecer o mecanismo biológico por trás desses achados e 

para investigar possíveis resultados negativo na gravidez.
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