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Introdução: A sociedade americana de diabetes estima que 1 a cada 5 gestantes (18%) apresenta risco de ter diabetes 

mellitus gestacional e a prevalência de Incontinência urinária (IU) na gestação pode chegar a 75%. O músculo 

esquelético é o órgão principal do metabolismo de glicose e do entendimento dos mecanismos básicos envolvendo a 

miopatia diabética, assim é de grande importância estudar as alterações musculares decorrentes da hiperglicemia 

gestacional. Objetivo: Analisar a morfologia dos tipos de fibras e da matriz extracelular no músculo reto abdominal de 

gestantes com hiperglicemia e incontinência urinária. Método: Trata-se de um estudo transversal com aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP (CAAE 41570815.0.0000.5411 nº 

parecer 986.465). Foram incluídas gestantes que realizaram assistência pré-natal e evoluíram para parto cesárea no 

Serviço supra citado, sem diagnóstico prévio de diabete e hiperglicemia, sem IU prévia, com IU gestacional e 

concordaram em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. As mulheres incontinentes foram divididas em 

dois grupos: gestantes hiperglicêmicas e gestantes normoglicêmicas. Durante o procedimento cirúrgico da cesárea, uma 

amostra do músculo reto abdominal inferior foi removida com 1cm de diâmetro e os tecidos foram destinados análise 

histologia com hematoxilina-eosina e picrossíruis red e imunoistoquímica para fibras rápidas e lentas. Resultados: Das 

324 mulheres que aceitaram participar da pesquisa , 250 ou evoluíram para partos normais ou para partos fora do 

Serviço, sendo que 74 biópsias foram realizadas mas após 37 perdas no processamento do material, a análise final do 

músculo reto abdominal foi realizada em 21 mulheres do grupo hiperglicêmico e 16 do grupo normoglicêmico. Os grupos 

foram homogêneos em todas as variáveis sociodemográficas e clínicas, exceto para a média glicêmica e valores do 

teste oral de tolerância a glicose. Nas variáveis morfométricas, o grupo hiperglicêmico apresentou a área e o diâmetro 

das fibras lentas menor quando comparado com o grupo normoglicêmico (p=0,0241 e p=0,0019, respectivamente). Não 

houve diferença em relação a área, diâmetro e número de fibras rápidas, número de fibras lentas e quantidade de 

colágeno. Conclusão: A hiperglicemia leva a alterações nas fibras do músculo reto abdominal em gestantes com 

incontinência urinária. Este estudo é o início de uma linha pesquisa que vem confirmando em humanos as mesmas 



alterações encontradas em modelos animais e necessita de futuras investigações.

Descritores: Biópsia; Hiperglicemia; Reto abdominal 


