
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Editor: Prof. Dr. Nelson Sass 
3ª Edição 
São Paulo, Julho de 2020. 
Inverno no Brasil. 

   

HIPERTENSÃO ARTERIAL E  
NEFROPATIAS NA GESTAÇÃO 

        DIRETRIZES E ROTINAS ASSISTENCIAIS 
 

 

   
 

Universidade Federal de São Paulo 
Escola Paulista de Medicina 
Departamento de Obstetrícia 

 Disciplina de Obstetrícia Patológica e Tocurgia 
Setor de Hipertensão Arterial e Nefropatias 
 

 



2 

 

AVISO: As condutas recomendadas são compatíveis com os conceitos e 
recomendações preconizadas na prática obstétrica atual e baseadas nas melhores 
evidências, levando sempre em conta que a Medicina é uma ciência em permanente 
transformação. Ressalte-se, porém, que não há garantia de que estas recomendações 
produzirão os mesmos resultados em todas as situações clínicas. Da mesma forma, 
este trabalho não pode ser responsabilizado por resultados insatisfatórios ou adversos 
em situações onde suas recomendações foram aplicadas, levando em conta o grau de 
subjetividade envolvido na definição diagnóstica, da possibilidade de outras variáveis 
interagirem de forma simultânea e a singularidade biológica do ser humano.    
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APRESENTAÇÃO 
 
Rotinas e padronizações são importantes, desde que forneçam a melhor 

informação de forma explícita e acessível para a tomada de decisões. Vivemos uma 
época onde o conhecimento se transforma de forma muito rápida, daí a necessidade 
permanente da atualização ou revisão de recomendações. Este manual de rotinas teve 
sua primeira edição em 2002 seguida da edição de 2007 e esta nova edição busca 
atualizar e uniformizar as ações de modo a criar uma referência para a graduação, 
extensão e pesquisa na área.  
 Este trabalho é destinado aos alunos de graduação e pós-graduação, médicos 
residentes e interessados em compartilhar as rotinas do Setor. Todos os tópicos são 
pautados pelas melhores evidências científicas disponíveis, alinhados com as 
recomendações da Comissão Especializada de Hipertensão Arterial da FEBRASGO e da 
ISSHP - International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy, organização 
onde tenho a honra de representar o Brasil no seu International Board desde 2010. 
 Acredito importante registrar para as novas gerações de residentes e alunos 
que vão se sucedendo, um pouco da história do setor e sua trajetória. Desde 1995 
quando assumimos a coordenação do grupo após o falecimento do Prof. Dib El- Kadre, 
procuramos manter vivo o seu legado e expandir nossa internacionalização através da 
integração com a ISSHP, envio de alunos de pós-graduação para o exterior e 
participações em projetos multicêntricos nacionais e internacionais.  

Tivemos o privilégio de participar de estudos marcantes para o avanço do 
conhecimento na área. Pudemos contribuir diretamente com o PIERS (Pre-eclampsia 
Integrated and Estimated Risk) e o CHIPS (Control of Hypertension in Pregnancy Study). 
Também contribuímos com o Brazilian Network for Research in Reproductive and 
Perinatal Health onde pudemos contribuir no estudo EMIP, marco importante para 
entender questões epidemiológicas da prematuridade no Brasil e identificar o 
destaque das síndromes hipertensivas no determinismo do parto prematuro eletivo. 
Além disso, organizamos em 2016 o XX ISSHP World Congress em São Paulo. 
 O Setor de Hipertensão Arterial e Nefropatias tem compromisso incondicional 
de qualificar o nosso Sistema Único de Saúde (SUS) oferecendo a melhor qualidade 
para a assistência e sempre aberto para a inovação. Temos também o compromisso 
social de atuar para oferecer formação qualificada e atuar em projetos de extensão de 
forma a apoiar a formação de profissionais que detenham a capacidade necessária 
para o enfrentamento de situações críticas adotando medidas efetivas para a proteção 
das mães e seus bebês. 
  Nas páginas seguintes há algumas fotos marcantes. Como mensagem, façam 
valer a pena o legado de homens de carisma positivo, como dizia o Dib. 
 

O Editor 
Prof. Dr. Nelson Sass 

http://lattes.cnpq.br/6079546404174722 
https://orcid.org/0000-0001-7187-1004 
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FUNDAMENTOS FISIOPATOLÓGICOS 
Nelson Sass 
 

ASPECTOS FPATOICOS 
 Considerações gerais 

 O estágio atual do conhecimento relativo ao complexo fisiopatológico da pré-
eclâmpsia (PE) tem relação direta com a expansão das áreas da imunologia, genética, 
epidemiologia clínica, biologia celular e molecular. Desta forma, alguns aspectos 
epidemiológicos reforçam a teoria imunológica envolvida, pois se observa maior 
possibilidade de ocorrência em mulheres com as seguintes características: 
✓ Contato com o vilo corial pela primeira vez (primigestas). 
✓ Grande massa coriônica (gestação múltipla, moléstia trofoblástica gestacional). 
✓ Doença vascular preexistente. 
✓ Predisposição genética para desenvolver hipertensão arterial na gestação. 

   O gatilho de todo o processo se dá no momento da implantação do ovo na 
decídua materna quando o sinciciotrofoblasto vai em busca de oxigênio e nutrição 
remodelando a estrutura muscular das arteríolas espiraladas, visando otimizar a oferta 
local. Na PE o trabalho do trofoblasto é dificultado pela ação do sistema imune, 
impedindo a remodelação do ambiente local. Desta forma, a expansão celular se faz em 
um ambiente onde prevalecem a hipóxia e fenômenos de re-oxigenação com formação 
de espécies reativas de oxigênio e ativação de uma cascata inflamatória, com ação local e 
sistêmica. Destacam-se a produção de citocinas inflamatórias, de enzimas que aceleram a 
apoptose do trofoblasto, necrose celular e liberação de partículas na circulação levando a 
ativação inadequada do sistema inflamatório. Acrescente-se ainda uma produção 
inadequada de fatores anti-angiogênicos que irão interferir na homeostase do endotélio.   

A disfunção endotelial é universal determinando espasmo arteriolar, aumento da 
resistência periférica, alteração da permeabilidade capilar e ativação do sistema de 
coagulação. Frente a uma lesão comum, cada local responderá de forma diferenciada 
com limitações funcionais progressivas, podendo atingir em fases avançadas a 
insuficiência de múltiplos órgãos. 
 O endotélio tem papel fundamental em termos de mediação de trocas entre os 
espaços intra e extravascular, facilitando ou regulando a passagem de determinadas 
substâncias. Além disso, interage de maneira efetiva na homeostase da coagulação 
sangüínea e na modulação do tônus arteriolar. A adequada ativação endotelial está 
relacionada com a ativação de receptores fixos na membrana (FLT-1 = Form like Tyrosine-
1 e Endoglina), que recebem a estimulação de fatores angiogênicos como o PLGF 
(Placental growth fator) e VEGF (vascular endothelial growth fator). Em condições 
normais, existe a produção de fatores anti-angiogênicos solúveis (sFLT-1) de forma a 
equilibrar o processo de expansão vascular. Na PE as alterações placentárias acarretam 
uma grande liberação de sFLT-1 levando a uma quebra deste balanço e consequente 
disfunção endotelial.  



9 

 

Fatores inflamatórios 
 A ativação endotelial também é decorrente de uma ativação anormal do sistema 
inflamatório materno, sendo identificada à ativação de células inflamatórias e presença 
anormais de substancias como citocinas, fator de necrose tumoral e interleucinas, 
responsáveis pela agressão à célula endotelial e pela formação de radicais livres de 
oxigênio (estresse oxidativo), verificando-se um ciclo de eventos onde ocorreria ativação 
endotelial, produção de óxido nítrico e interferindo no balanço de prostaglandinas. 
Haveria também a possibilidade do envolvimento de fatores genéticos que poderiam 
determinar maior ou menor expressão na modulação da resposta inflamatória materna. 
O quadro a seguir resume os possíveis eventos envolvidos no desenvolvimento da pré-
eclâmpsia: 
 

CASAL COM
INTERAÇÃO IMUNOLÓGICA 

INADEQUADA

DANGEROUS FATHER

HLA 

ESCASSA  OU PRIMEIRA
EXPOSIÇÃO AO ESPERMA

INVASÃO TROFOBLÁSTICA POBRE
ATIVAÇÃO DO SISTEMA INFLAMATÓRIO

DESEQUILIBRIO ANTIANGIOGÊNICO

GRAUS VARIÁVEIS DE COMPROMETIMENTO 
DA PERFUSÃO PLACENTÁRIA

RESTRIÇÃO DO CRESCIMENTO FETAL

DESCOLAMENTO PREMATURO DA PLACENTA

ATIVAÇÃO ENDOTELIAL GENERALIZADA

MODELO FISIOPATOLÓGICO DA PRÉ-ECLAMPSIA

VASOESPASMO: HIPERTENSÃO ARTERIAL

ALTERAÇÃO DA PERMABILIDADE CAPILAR: EDEMA

ATIVAÇÃO DA COAGULAÇÃO: COAGULOPATIA

DISFUNÇÃO DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS

 
 

 

ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FUNCIONAIS NOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS   
Alterações cerebrais 

O envolvimento cerebral, traduzido por edema e hemorragia, é a causa mais 
freqüente de morte na PE. Basicamente, a intensidade do vasoespasmo ultrapassa a 
capacidade de auto-regulação cerebral, instalando-se hipóxia, edema cerebral e 
eventualmente hemorragia parenquimatosa. Clinicamente se observam sinais 
neurológicos de sofrimento cerebral, convulsões e coma. 

Comparando a circulação cerebral em gestantes normais observa-se na eclâmpsia 
evidente redução do fluxo arterial e do metabolismo dos neurônios, traduzido pelo 
menor consumo de oxigênio. O edema cerebral decorre provavelmente da lesão 
endotelial que se apresenta em intensidade variável, determinando alterações na 
permeabilidade capilar. Pode ocorrer ainda rompimento e extravasamento de eritrócitos, 
formando pequenos focos hemorrágicos. Quando o processo se desenvolve em um 
território com alterações crônicas ou com malformações pode ocorrer a facilitação para a 
ocorrência de acidentes vasculares. 
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Alterações cardiopulmonares 
 Na gestação normal verifica-se vasodilatação periférica, aumento do volume 
plasmático, diminuição da pressão arterial média e elevação do débito cardíaco. Na pré-
eclâmpsia ocorre aumento na resistência periférica e retração do volume plasmático, 
sendo que a chamada hipotensão gestacional, típica do segundo trimestre, pode não ser 
verificada. Ainda assim, na maioria das vezes o débito cardíaco mantém-se normal ou 
elevado, salvo na presença de falência miocárdica ou elevação excessiva da resistência 
vascular periférica. 
 Pode ser verificado o aumento do gradiente alvéolo capilar pelo edema decorrente 
de três fenômenos, interagindo sinérgicamente: o aumento da pressão do capilar 
pulmonar por insuficiência cardíaca, a redução da pressão osmótica do sangue por 
hipoproteinemia e o aumento da permeabilidade do endotélio. A elevação da pré-carga 
aumenta a pressão atrial, verificando-se a liberação do fator peptídeo atrial, facilitando 
maior excreção de sódio. Algumas características hemodinâmicas na pré eclâmpsia grave 
devem ser conhecidas: 
- Freqüência cardíaca e débito cardíaco normais 
- Pressão arterial média e resistência vascular periférica habitualmente elevada. 
- Pressão venosa central (PVC) usualmente abaixo do normal. 
- PVC sem correlação com as pressões do capilar pulmonar. 
- Pressão capilar pulmonar pode encontrar-se baixa, normal ou alta. 
- A função ventricular é hiperdinâmica. 
- Pressão coloidosmótica usualmente baixa. 
- A oligúria não reflete necessariamente depleção de volume. 

De maneira freqüente, observa-se que em duas situações clínicas a administração 
inadequada de volume pode precipitar a congestão pulmonar e o edema pulmonar: as 
tentativas de expansão de volume com objetivo de produzir maior débito urinário 
(quando se detecta oligúria) e no momento da realização de anestesias através de 
bloqueios. A administração parcimoniosa de volume e o reconhecimento precoce de 
sinais de descompensação cardíaca permitem conduzir com razoável sucesso a grande 
maioria dos casos, não exigindo a utilização de métodos sofisticados e de maior risco. 
Não há vantagens, muito pelo contrário, na punção venosa central para avaliação da PVC 
ou da instalação de cateter pulmonar para avaliação da pressão do capilar pulmonar. 
Alterações renais 

A taxa de filtração glomerular e o fluxo plasmático renal diminuem 
progressivamente na pré-eclâmpsia, mas em face de grande elevação da hemodinâmica 
renal, a taxa de filtração mantém-se normal na maioria das vezes, porém valor de 
creatinina plasmática acima de 0,9 mg%, deve ser considerado como indicador de 
comprometimento renal. 

A característica anatomopatológica renal típica é a gloméruloendoteliose, 
verificando-se aumento de volume e vacuolização das células glomerulares, com 
diminuição do espaço de Bowman e da superfície filtrante do glomérulo. Observa-se 
pseudoduplicação da membrana basal proveniente da deposição de material elétron 
denso de etiologia não totalmente esclarecida (imunecomplexos?).  

Observa-se uma diminuição da excreção renal de cálcio devida a maior 
reabsorção tubular, sendo que este mecanismo poderia estar associado a níveis 
plasmáticos reduzidos deste mineral, acentuando o espasmo vascular.  
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Em fases mais avançadas verificam-se graus variáveis de perda protéica devida a 
maior permeabilidade para proteínas de grande peso molecular como a albumina, 
hemoglobina, globulinas e transferrina, além de outras proteínas de menor peso 
molecular.  

Registram-se em biópsias renais na pré-eclâmpsia, lesões comparáveis a outros 
tipos de patologias. A descrição da proliferação de células mesangiais é semelhante a 
algumas glomerulonefrites proliferativas. Depósitos de fibrina observados no citoplasma 
do endotélio são usualmente focais e as características da membrana basal são 
semelhantes a outras patologias renais associadas à coagulação intravascular 
disseminada, à síndrome hemolítico-urêmica e à insuficiência renal aguda por choque. 

A intensidade da lesão renal está diretamente relacionada com o estágio 
evolutivo da patologia hipertensiva. Alguns casos evoluem com grave lesão isquêmica, 
podendo ser estabelecida a necrose cortical bilateral. O espasmo arteriolar de moderada 
intensidade pode determinar lesões tubulares focais, com comprometimento funcional 
transitório, porém com bom prognóstico em termos de sua recuperação funcional. 
Alterações hepáticas 

O padrão anátomo-patológico principal consiste em lesões isquêmicas periportais 
com evolução até necrose hemorrágica, na dependência da intensidade do 
angioespasmo. A microscopia apresenta quadro polimorfo, com necrose fibrinóide nos 
capilares peri portais, áreas de necrose focal e centro-lobular, além de infiltração 
hemorrágica. A macroscopia revela focos hemorrágicos disseminados ou a ruptura 
hepática com uma ou mais fissuras que variam de profundidade e extensão. 

O fenômeno vasoespástico determina graus variáveis de disfunção que se 
mostram clinicamente pela elevação dos níveis de transaminases, sendo que sua 
normalização geralmente ocorre 48 horas após o parto. Em determinadas situações pode 
ocorrer edema ou hemorragia sub-capsular focal ou confluente, provocando sua 
distensão levando a dor epigástrica ou em hipocôndrio direito. A evolução do processo 
leva a ruptura hepática com hemorragia maciça, choque e usualmente morte.  
Alterações na circulação úteroplacentária 

Pode ser verificada a redução no fluxo útero placentário resultando graus 
variáveis de insuficiência placentária dependentes do momento da instalação do 
processo, de sua intensidade, da ocorrência de trombose e da associação com lesões 
vasculares crônicas. 
Alterações hematológicas 

O dano endotelial promove a ativação do sistema de coagulação, com 
possibilidades da ocorrência de coagulação intravascular disseminada. A ativação da 
função plaquetária pode ocorrer em fases precoces da pré-eclâmpsia, sendo que a 
plaquetopenia guarda relação com a severidade da doença, o risco fetal e a condição 
clínica da gestante.  

O intenso vasoespasmo pode dificultar o trânsito das hemácias e conseqüente 
hemólise, anemia hemolítica e elevação de bilirrubinas. Formas anormais de hemácias 
podem ser identificadas no esfregaço de sangue periférico, enquanto que a hemólise 
pode ser aferida indiretamente pela elevação plasmática da desidrogenase láctica (DHL).  
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Destaques finais: Com base no conhecimento atual, a PE deve ser definida como:  
 

 
✓ Síndrome inflamatória, com evolução crônica, a partir da implantação do ovo, 

✓ Amplas diversidades de formas clínicas e comprometimento de múltiplos órgãos, 

✓ Combinação de intensa resposta inflamatória sistêmica e estado antiangiogênico,  

CUJAS CARACTERÍSTICAS MAIS COMUNS SÃO: 

   Hipertensão arterial + proteinúria, que se instalam após a 20ª semana de gestação. 
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SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÕES 
 
Nelson Sass 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  

Ao longo de muitas décadas, estabelecer uma classificação uniforme e definitiva 
para a PE sempre foi um desafio. Levando em conta a expansão do conhecimento da 
fisiopatologia, a constatação da possibilidade de diversidade na expressão clínica da 
doença e de estudos em andamento sobre várias questões ainda em aberto, adotar uma 
classificação definitiva pode ser um grande desafio. A ISSHP tem trabalhado para uma 
uniformização global, que possa facilitar o desenvolvimento de pesquisa e testar novas 
alternativas de tratamento. A Comissão especializada da FEBRASGO abraça esta causa e 
os critérios a seguir delineados se alinham com estas recomendações. 
 
Definição de hipertensão arterial na gravidez 

Para a definição da PAD será adotado o 5º ruído de Korotkoff que corresponde ao 
desaparecimento da bulha. Identificação em qualquer momento da gestação de: 

 
✓ Pressão arterial sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg e/ou  
✓ Pressão arterial diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg. 

 
 

Técnica de aferição da pressão arterial 
Tal sistematização é fundamental para a uniformidade da informação. 

Recomendamos que a aferição da pressão arterial deva ser feita com a paciente sentada, 
aplicando o aparelho com manguito de 12 cm, no membro superior direito e mantendo 
este elevado na altura do coração.  A posição em decúbito lateral esquerdo será utilizada 
para o repouso da paciente, porém no momento da aferição esta deverá estar 
posicionada preferencialmente sentada.  

Especial atenção ao manguito utilizado pois habitualmente dispomos de maguitos 
em torno de 12 cm de largura adequados para braços com circunferência de 30 cm. 
Ainda que o ideal seja utilizar manguitos diferenciados para situações com maior ou 
menor circunferências, muitas vezes não dispomos deste equipamento. Assim, quando 
necessário, utilizar tabelas de correção. O Setor de Hipertensão Arterial e Nefropatias 
utiliza as recomendações de Maxwell, discriminada na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Tabela de correção da medida da pressão arterial quando não é disponível 
manguitos para pacientes obesas. Adpatado de Maxwell et al.1982. 

 

Circunferência 
(cm) 

PAS (mmHg) 
Correção 

PAD (mmHg) 
Correção 

20 + 11 +7 

22 + 9 + 6 

24 + 7 + 4 

26 + 5 + 3 

28 + 3 + 2 

30 Zero Zero 

32 - 2 1 

34 - 4 3 

36 - 6 4 

38 - 8 6 

40 - 10 7 

42 - 12 9 

44 - 14 10 

46 - 16 11 

48 - 18 13 

50 - 21 14 

 

 

CLASSIFICAÇÃO E DEFINIÇÕES 
 Diante do diagnóstico de hipertensão arterial na gestação, alguns critérios definem 

sua classificação. Tal observação e importante pois discrimina o estado hipertensivo 
específico da gravidez das situações de hipertensão arterial preexistente. O caráter 
temporal ainda persiste, ou seja, a 20ª semana detém caráter importante nessa 
determinação. Também são importantes as definições dos achados laboratoriais. 
✓ Hipertensão arterial crônica: presença de hipertensão identificada antes de 20 

semanas de gestação. 
✓ Pré-eclâmpsia: hipertensão arterial identificada após a 20ª semana de gestação, 

associada à proteinúria ou outras manifestações clínicas e/ou laboratoriais. 
✓ Pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica: quando, após 20 semanas 

de gestação: 
1) Em gestantes com HAC exibem incremento nos níveis basais de PA;  
2) Aparecimento de proteinúria após a 20ª semana de gestação; 
3) Piora da proteinúria detectada na primeira metade da gravidez;  
4) Ocorrência de manifestações clínicas e/ou laboratoriais que caracterizem PE. 

 
✓ Hipertensão gestacional: hipertensão arterial, em gestante previamente 

normotensa, porém, sem proteinúria ou manifestação de outros sinais/sintomas 
relacionados à PE. 
✓ Hipertensão do jaleco branco: hipertensão arterial (140x90mmHg) durante as 

consultas pré-natais, porém inferior a 135x85mmHg em avaliações domiciliares 
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PROTEINÚRIA 
 A determinação da presença de proteínas é essencial para o diagnóstico de PE, 
porém não mais se correlaciona com o prognóstico. A relação proteinúria/creatininúria 
(RPC) deve ser preferencial em nosso serviço pela agilidade na resposta. Porém, em 
muitos locais ainda se utiliza a proteinúria de 24 horas 
Relação proteinúria/creatininúria (RPC) 
 Deve ser o método adotado. Em amostra isolada de urina, colhida com técnica 
adequada que impeça a contaminação com material vaginal, realizar a dosagem de 
proteínas e de creatinina, ambas as dosagens em mg/dl. Considerada positiva quando a 
relação for superior a 0,3. Valores superiores a 3,0 correspondem a perdas compatíveis 
com síndrome nefrótica. 
Proteinúria em fita 
 Avaliada em amostra isolada a partir de teste de fita reagente e comparação com 
escala de cores. É considerada adequada e pode oferecer respostas rápidas, porém sua 
acurácia melhora a partir de ++ de detecção.  
Proteinúria de 24 horas 
 Avalia a quantidade de proteinas no volume de urina de 24 horas. Por razões 
óbvias, este método deve ser abandonado. 
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA PRÉ-ECLÂMPSIA 
 As tabelas 2 e 3 exibem os critérios clínicos e laboratoriais para o diagnóstico de PE.   
 

Tabela 2 – Critérios diagnósticos atuais para Pré-eclâmpsia. ISSHP e ACOG. 
 

Pressão 
arterial 

PAS ≥ 140 mmHg ou PAD≥ 90 mmHg aferidas em duas ocasiões 
com pelo menos 4 horas de intervalo, após 20 semanas em 
gestante previamente com PA normal. 

Proteinúria 
RPC - Razão proteinúria/creatininúria (mg/dl) ≥ 0,3 OU 
Fita reagente em amostra isolada de pelo menos 1+ OU 
Proteínas ≥ 0,3 gramas em coleção de urina em 24 horas 

Na ausência de 
proteinúria 

Surgimento de HA associado com os seguintes eventos: 

Trombocitopenia Contagem de plaquetas < 100.000 mm³. 

Dano renal Creatinina plasmática >1,1 mg/dl ou o dobro do valor basal 

Dano hepático TGO (AST) plasmático > 2 vezes o normal. 

Edema pulmonar Desconforto respiratório, dor torácica, insuficiência respiratória  

Dano cerebral 
ou visual 

Cefaleia, escotomas, convulsões 

OBS: Não mais são reconhecidos como critérios diagnóstico o aumento de 30 mmHg na PAS ou o 
15 mmHg na PAD. O mesmo em relação ao edema de instalação súbita. Porém, ainda permanece 

a recomendação para que tais achados sejam observados com cautela. 
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Tabela 3 – Critérios diagnósticos atuais para Pré-eclâmpsia GRAVE. (Qualquer achado 
clínico e/ou laboratorial). CNEHA, ISSHP e ACOG. 
 

Pressão arterial 
PAS ≥ 160 mmHg ou PAD≥ 110 mmHg aferidas em duas 
ocasiões com pelo menos 4 horas de intervalo, após 20 
semanas em gestante previamente com PA normal. 

Trombocitopenia Contagem de plaquetas < 100.000 mm³. 

Dano renal Creatinina plasmática > 1,1 mg/dl ou o dobro do valor basal 

Dano hepático 
TGO (AST) plasmático > 2 vezes o normal. 
Dor persistente no quadrante superior direito do abdome ou 
região epigástrica sem resposta a medicação. 

Edema pulmonar Desconforto respiratório, dor torácica, insuficiência respiratória 

Dano cerebral 
ou visual Cefaleia, escotomas, convulsões (eclâmpsia) 
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FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA 
Nelson Sass 

 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 Tem sido exaustivo assistir ao eterno debate na literatura ou em eventos científicos 
das posições sobre a predição da PE. Da mesma forma, destaca-se nesse debate a falta de 
amarras nas evidências científicas e na epidemiologia clínica. Desta forma, não utilizarei a 
batida definição de predição da pré-eclâmpsia. Também vou expor as razões: 
 
1) Predizer é o ato de afirmar com convicção aquilo que poderá acontecer num momento 

futuro. Evidentemente que na Medicina afirmar com convicção é sempre arriscado. 
 
2) Predizer PE é uma tarefa cada vez mais difícil, se é que em algum momento foi fácil. Na 

medida em que o conhecimento avança em termos de sua complexa etiologia e sua 
fisiopatologia, a diversidade nas formas clínicas e pela heterogeneidade entre as 
diversas populações, esta tarefa se torna ainda mais difícil. 

 
3) Predizer um evento com baixa prevalência é uma tarefa complexa. Qual é a incidência 

de PE? Revisão sistemática sobre dados disponibilizados entre 2002 e 2010 demonstrou 
incidência variando de 1,2% a 4,2%, sendo que as taxas mais elevadas foram 
identificadas em regiões de menor desenvolvimento socioeconômico. 

 
 Por essas razões, ao longo da história (quem se lembra do roll over test e da 
sensibilidade à angiotensina?), nenhum método demonstrou até agora sensibilidade ou 
valor preditivo positivo adequados para justificar sua aplicação na prática clínica. Isso sem 
mencionar no impacto econômico que pode acarretar no sistema de Saúde. Estamos 
falando de testes isolados ou combinados, incluindo o Doppler das artérias uterinas ou 
modernos marcadores como o PLGF e PAPP-A.  
 Desta forma, não iremos recomendar ações para predição de PE, mas sim 
identificar fatores de risco que poderiam aumentar suas chances de desenvolvimento da 
doença. Insisto, não se trata de predizer, mas identificar risco, diferenciar o seguimento e 
aplicar medidas de prevenção ao longo do pré-natal.  

Desta forma, até que novas evidencias possam surgir, este setor recomenda que o 
rastreamento do risco no pré-natal seja baseado na história clínica da paciente. Tanto a 
ISSHP como a CNE em Hipertensão da FEBRASGO se alinham nesta opção. A tabela 1 
relaciona os fatores de risco com fortes evidências para maior risco e outras características 
com evidências menos consistentes, mas que valem a pena considerar. 

Ainda sob o ponto de vista de estimativa de risco, discutiremos neste tópico a 
aplicação do modelo PIERS para a avaliação de risco de eventos adversos em 48 horas em 
pacientes com pré-eclâmpsia. Isto será muito importante para apoiar nossas decisões. 
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Tabela 1- Fatores de risco para pré-eclâmpsia detectada na primeira consulta do pré-natal. 
(Em ordem alfabética) 
 

FATORES DE RISCO  

“FORTES” 

Antecedente familiar de PE (avó, mãe, irmã) 

Diabetes melito pré-existente 

Fertilização assistida 

Gestação múltipla 

Gestação molar 

Hidropisia fetal não imune (“Síndrome espelho”) 

Hipertensão arterial crônica 

IMC > 30 

PE em gestação anterior 

Primigesta 

Primipaternidade (similar a primigesta) 

Síndrome de anticorpo anti-fosfolípide 

FATORES DE RISCO  

“MODERADOS- FRACOS” 

Ganho excessivo de peso na gestação 

Gestante que nasceu com baixo peso 

Idade > 40 anos 

Pai cuja parceira anterior teve PE 

Sangramento no primeiro trimestre 

Uso de método contraceptivo de barreira 

 
 
PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Levando em conta o estágio do conhecimento atual não é possível afirmar que 
exista prevenção primária PE. As intervenções aqui preconizadas, são baseadas nas 
melhores evidências da epidemiologia clínica e atuam no processo fisiopatológico 
possivelmente atenuando sua intensidade ou retardando a sua instalação clínica. 

Vale lembrar que não existe nenhuma razão aceitável para recomendar dieta 
hipossódica, uso de drogas diuréticas ou hipotensoras e muito menos o uso de vitaminas 
para prevenção da PE. Apenas duas intervenções são recomendadas: o uso de ácido acetil 
salicílico e o cálcio.  

São elegíveis para adotar esta recomendação, TODAS as gestantes portadoras de 
risco identificadas na primeira consulta pré-natal, em TODOS OS AMBULATÓRIOS SOB 
RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA, segundo os riscos 
relacionados na tabela 1. 
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ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) EM BAIXAS DOSES 
 

Plausibilidade terapêutica 
Postula-se haver no complexo fisiopatológico da PE um desequilíbrio entre as ações 

biológicas de prostaciclinas e do tromboxane na circulação materna, verificando-se o 
predomínio de vasoconstricção e agregação plaquetária mediados pelo tromboxane A2. 
Baixas doses de AAS (1,0 mg/Kg/dia) para a prevenção da PE baseiam-se na inibição 
seletiva e preferencial do tromboxane na circulação materna e placentária, sem afetar 
significantemente a produção de prostaciclinas. O AAS age inibindo a enzima ciclo-
oxigenase, sendo esta inibição mais efetiva e duradoura no território plaquetário quando 
comparada aos efeitos na parede arteriolar, principal fonte de prostaciclinas. 
Evidências clínicas e recomendações 

Na década de 80, estudos de pequenas amostragens sugeriram que o uso de baixas 
doses de AAS reduziria a incidência de PE e de suas complicações. Considerando que 
teorias fisiopatológicas podem não fornecer nível de evidência consistente para decisões 
clínicas, foram idealizados ensaios clínicos controlados, visando testar modelos teóricos. 
Revisão sistemática (PARIS Study Group) que incluiu todos ensaios clínicos concluiu que há 
evidências suficientes que justifiquem o uso rotineiro de AAS para a prevenção da PE com 
um NNT de 1:114. Esta mesma proporção foi verificada na redução de parto com menos 
de 34 semanas. 

Persistem dúvidas se existiria algum grupo de mulheres que poderiam ter maior 
benefício desta intervenção e qual dose seria mais efetiva. Podem ser encontradas na 
literatura recomendações de 75,0 a 150,0 mg de AAS por dia. Não existem evidências 
consistentes para apontar a melhor alternativa. Em vista da facilidade posológica, a 
recomendação do setor é de 100,0 mg ao dia, preferencialmente à noite. 

Em relação ao início do uso do AAS, não existem evidências da associação com 
eventos adversos como sangramentos ou aborto, que impeçam utilizar nas fases mais 
precoces da gestação. Essa informação deve ser compartilhada com a paciente. De 
qualquer forma, deve ser iniciada a partir de 12 semanas. 

Quanto ao momento da interrupção do AAS, não há evidências da associação com 
sangramentos anormais no parto ou contra indicações para punções anestésicas. A 
suspensão do AAS deve ser feita de forma individualizada e deve ser levado em conta que 
para a total recuperação plaquetária são necessários cerca de 21 dias. 

 
USO DO CÁLCIO 
 
Plausibilidade terapêutica 

A gestação é um período de alta demanda de Ca com o objetivo de atender as 
necessidades do feto. O transporte de Ca ionizado da mãe para o feto aumenta 
aproximadamente sete vezes no período compreendido entre a 20° semana e o termo. A 
absorção intestinal materna de Ca está aumentada, enquanto que, as reabsorções renais e 
ósseas estão diminuídas. Este mecanismo compensatório está associado a um incremento 
na secreção de hormônio paratireoidiano (HPT) e resulta em um estado de 
hiperparatiroidismo fisiológico durante a gestação. Acredita-se que dieta pobre em Ca 
acarretaria um aumento de HPT, elevando o Ca intracelular e elevando a reatividade da 
musculatura lisa vascular. Em gestantes com dieta adequada de Ca ocorreria o inverso: 
redução do HPT, redução do Ca intracelular, redução da reatividade muscular e 
conseqüente redução da pressão arterial. 
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Evidências clínicas e recomendações 
Em relação à suplementação de Ca, revisão sistemática concluiu que, de forma 

geral, resulta em redução de pelo menos 55,0% no risco de pré-eclâmpsia. Este efeito 
pode ser maior em mulheres com dieta pobre em cálcio e em mulheres com risco 
elevado para pré-eclâmpsia.  Dessa forma, durante a gestação, todas as mulheres 
devem ser orientadas a ter uma dieta diária que ofereça 1,0g a 2,0 g/dia. Caso não seja 
possível o acesso a este tipo de dieta, fazer a suplementação de 1,0 g/dia. 
 Cabe aqui perguntar: qual é a ingestão de Ca na população brasileira? Não 
existem estudos robustos sobre esta questão. Mesmo revisão sistemática patrocinada 
pela Sociedade Internacional de Osteoporose reconhece a escassez de dados em vários 
países, incluindo o Brasil. Aparentemente a ingestão média diária é de cerca de 500 
mg/dia, não atingindo, portanto, as recomendações. Desta forma se justifica uma 
política de suplementação ao longo do pré-natal. 

 
 

RECOMENDAÇÕES PARA OS AMBULATÓRIOS 
DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA - EPM – UNIFESP 

 
 

AAS 

 

✓ São elegíveis para receber AAS as gestantes com risco para PE baseado na 

história clínica (Tabela 1). 

 

✓ Recomendar o uso diário de 100 mg de AAS, à noite, iniciando o mais precoce 

possível (12 semanas). Não há razões para suspender antes do parto.  

 

Calcio 

 

✓ Recomendar a adoção de dieta que oferte pelo menos 1,0 g de Ca/dia.  

 

✓ Considerar a suplementação com Carbonato de Ca, 1,0 g/dia. 

 

 
 
RISCO DE EVENTOS ADVERSOS DA CONDUTA EXPECTANTE EM PACIENTES COM PE:  
O MODELO PREDITOR PIERS. 
 Como será discutido em capítulo pertinente, não existe tratamento para a PE. 
Os objetivos das ações clínicas e obstétricas visam fazer o diagnóstico precoce, 
interceptar a evolução para formas graves e a redução de danos. Desta forma, a 
conduta mais adequada será a interrupção da gestação e consequente retirada da 
placenta, fonte primal do processo.  

Porém, em idades gestacionais abaixo de 34 semanas ou mais precoces, a 
possibilidade de qualificar as condições do recém-nascido prematuro pela 
administração de corticoides e eventualmente o sulfato de magnésio para a neuro 
proteção, exige o adiamento do parto para que surtam efeito. Acrescente-se ainda que 
em muitos locais existe a necessidade de planejar a remoção da gestante para centros 
com mais recursos para melhor atendimento à mãe e seu bebê prematuro.  
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Baseado nestas premissas, um projeto de cooperação internacional liderado 
pelo Prof. Peter von Dadelszen, de Vancouver, reuniu centros de referência no 
tratamento de pacientes em países localizados nos diversos continentes de forma a 
construir um banco de dados robusto. A partir destas informações foi construído um 
modelo que estima em pacientes com PE o risco de ocorrência de um evento adverso 
em 48 horas. O modelo PIERS – Pre-eclampsia Integrated and Estimated Risk, busca 
reduzir as incertezas nas tomadas de decisões relativas à interrupção da gestação e, 
quando oportuno, permitir um melhor planejamento para a remoção de pacientes.  

A resultante do processo é a disponibilização de uma calculadora de risco 
disponível online que, a partir de variáveis matematicamente relacionadas aos 
desfechos, oferece uma estimativa dos eventos adversos. São considerados nesta 
categoria: 

 
 

DESFECHOS ADVERSOS CONSIDERADOS PELO MODELO PIERS 
https://pre-empt.obgyn.ubc.ca/evidence/fullpiers 

 

✓ Acidente vascular cerebral. 

✓ Ascite. 

✓ Cegueira central. 

✓ Coagulopatia.  

✓ Coma. 

✓ Descolamento prematuro da placenta. 

✓ Descolamento de retina.  

✓ Disfunção hepática grave  

✓ Eclâmpsia. 

✓ Edema pulmonar. 

✓ Hematoma hepático. 

✓ Infarto do miocárdio. 

✓ Insuficiência renal aguda. 
 

Importante ressaltar a escolha do modelo para 48 horas: é o tempo necessário 
para o ciclo completo de corticoides e também tempo razoável para a remoção. 
Também deve ser ressaltado que O MODELO NÃO SE APLICA EM MULHERES QUE JÁ 
APRESENTAM ALGUM DOS DESFECHOS ACIMA RELACIONADOS. 

Para o preenchimento da calculadora, algumas regras devem ser obedecidas. 
1) Idade gestacional em semanas e dias. Para semanas completas, será colocado 

“0”. Por exemplo, deverá ser preenchido 22 semanas 0 dias. 
2) Caso não for disponível oxímetro, assumir 97% de saturação. 
3) Para a creatinina, usar ponto e não vírgula. Ex: 2.5 mg/dL e não 2,5 mg/dL. 
4) Atenção para as unidades. Existem duas alternativas: Imperial Unit (IU) e 

Standard Internacional (SI). Para o sistema brasileiro utilizar SI. 

https://pre-empt.obgyn.ubc.ca/evidence/fullpiers
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A seguir, vamos ilustrar como utilizar a calculadora: 
 

                                                  
 

Podemos observar que o preenchimento das variáveis resultou em uma stimativa 
de 7,1%, ou seja, cada 100 gestantes com estas características, 7,1 poderão ter um vento 
adverso. Alto? Baixo? Depende do cenário clínico.  

O setor de HA recomenda a adoção do modelo PIERS de forma a monitorar o 
risco de pacientes em conduta espectante e decidir o melhor momento para a 
interrupção da gestação.  

Reiteramos mais uma vez que o modelo não será aplicado quando algum 
desfecho adverso já estiver instalado. A definição de tais eventos depende da 
interpretação do quadro clínico e laboratorial em cada cenário. Quando a percepção da 
equipe assistencial define tais eventos, seja pela clínica ou provas laboratoriais 
preocupantes (por ex.: plaquetas < 100.000 mmHg ou creatinina ≥ 1,2 mg/dl ou em 
elevação, caracterizando insuficiência renal aguda) não há razões aceitáveis para 
postergar as decisões em vista da instabilidade e a possibilidade de rápido agravamento 
das condições maternas.  

 
 

✓ Idade gestacional 32 2/7 
✓ Dispneia presente 
✓ 97% SatO2 
✓ 155.000 plaquetas 
✓ Creatinina 0.8  
✓ TGO ou TGP 86 UI 
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EXAMES SUBSIDIÁRIOS E SUA RELEVÂNCIA 
 
Nelson Sass 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 Exames subsidiários só têm sentido para apoiar uma suspeita clínica. Verificamos 
na prática atual um verdadeiro abuso de solicitação de exames sem nenhuma conexão 
com o quadro clínico. Desta forma, entendemos necessária a racionalização esta prática de 
forma a otimizar os recursos. 
 Antes de solicitar qualquer exame faça a seguinte reflexão: este exame vai fazer 
alguma diferença na minha decisão ou vai trazer benefícios consistentes para a paciente? 
Caso a resposta seja não ou se existe alguma dúvida, não o solicite! 
 No caso das síndromes hipertensivas exames laboratoriais são elementos 
subsidiários importantes para definições diagnósticas e para avaliar a extensão do dano 
sistêmico do ponto de vista materno e suas consequências perinatais. Desta forma, vários 
cenários justificam relações diversas e este é o objetivo deste capítulo. 
   
ROTINA PRÉ-NATAL 
 Nos ambulatórios alguns cenários se presentam:  
1) Seguimento de gestantes portadoras de HAC ou com nefropatias;  
2) Ambulatórios de outras especialidades onde a PE pode emergir.  
Vamos discorrer sobre as rotinas apropriadas. 
 
Ambulatório de hipertensão arterial e nefropatias 
 A rotina preconizada no pré-natal de gestantes hipertensas crônicas visa 
primariamente avaliar as condições funcionais basais de órgãos que freqüentemente são 
comprometidos ao longo da gestação. Aplicam-se aqui toda a rotina pré-natal preconizada 
pela clínica Obstétrica do Departamento e as avaliações destinadas especificamente para 
este grupo. NÃO EXISTE PRÉ-NATAL PARA SEGUIMENTO DE PRÉ-ECLÂMPSIA. 

  Para a primeira consulta de gestantes portadoras de HAC e/ou nefropatias devem 
ser solicitados os seguintes exames: 
Exames de rotina: 

✓ Tipagem sanguínea ABO e Rh 
✓ Hemograma completo (muito importante anotar o valor das plaquetas) 
✓ Rastreamento para diabete melito (jejum + sobrecarga com glicose 75,0 g VO) 
✓ Sorologias para Sífilis, HIV, Toxoplasmose e Hepatite B. 
✓ Repetir sorologia para sífilis e HIV no início do terceiro trimestre. 
✓ Urocultura 
✓ Protoparasitológico de fezes  
✓ Citologia cérvico vaginal. 
✓ Ultra som   

Exames específicos relacionados à hipertensão arterial 
✓ Ureia + Creatinina 
✓ Relação proteinúria/creatininúria (RPC) 

 Avaliações como RX de tórax, ECG entre outros, serão individualizadas. 
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Diagnóstico de pré-eclâmpsia 
 Para todos os ambulatórios devem ser adotadas todas as medidas de avaliação de 
risco e medidas de prevenção (AAS + Ca) para PE. Recomendamos que todas as pacientes 
com diagnóstico confirmado de PE ou eventualmente suspeito, deverão ser encaminhadas 
para internação. 
Para a definição do diagnóstico: 
Critérios clínicos: Adotar as padronizações discutidas na página 13. 
Proteinúria: A presença de proteinúria significativa ainda tem muita relevância para o 
diagnóstico. Para maior agilidade, fazer a avaliação inicial com fita em amostra de urina 
coletada no local. Leituras de uma (+) ou mais devem ser consideradas significantes, 
justificando a internação hospitalar e avaliação complementar. 
 

 
AMBIENTE HOSPITALAR 
 
Pronto socorro e enfermaria: pré-eclâmpsia  
 Nestes cenários, os exames são os mesmos e serão avaliados em cada contexto 
clínico. Devemos aqui ressaltar que após a construção do modelo PIERS (página 22), a 
chamada “ROTINA DHEG” passou por uma simplificação e se torna mais objetiva de forma 
a ser aplicada na estimativa do risco. Lembro mais uma vez que este conjunto de 
informações visa a definição do diagnóstico e a avaliação da extensão do dano sistêmico 
pois não podemos esquecer que a PE é uma condição que pode evoluir rapidamente para 
a insuficiência de múltiplos órgãos. Solicitar a seguinte rotina: 
Hemograma com plaquetas: Permitem avaliar a presença de hemoconcentração, sendo 
que a relação hemoglobina/hematócrito é de 1/3. Na presença de hemólise tal relação é 
comprometida, sendo que pode ser verificada queda progressiva de hemoglobina. As 
plaquetas refletem a ativação do sistema de coagulação a partir do dano endotelial. 
Consideramos valores alterados quando abaixo de 100.000/mm3.  
Creatinina: Os níveis normais para a gestação são 0,4 a 0,6 mg/dl. Elevação de seus níveis 
se correlaciona com a gravidade da patologia. Valores acima de 1,2 mg/dl devem ser 
interpretados como insuficiência renal aguda. 
Transaminase hepática (TGO): São anormais valores maiores que 2X a referência normal.  
Desidrogenase láctica (DHL): Níveis acima de 600U/l são indicadores de hemólise. 
RPC (Relação proteinúria/creatininúria): Valor anormal quando igual ou acima de 0,3. 
Relação s-FLT1/PLGF: Levando em conta que se reconhece a PE como uma situação onde 
ocorre desequilíbrio dos fatores angiogênicos, esta relação pode ser útil diante de 
incertezas no diagnóstico. Não deve ser realizada antes de 20 semanas de gestação nem 
utilizada para rastreamento de PE. Os valores relevantes da relação são: 
 

Idade 
gestacional 

Exclui  
PE 

Risco  
de PE 

Provável  
PE 

PE  
Grave 

20 - 34 38 38 - 85 85 655 

≥34 38 38 - 110 110 210 
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APLICABILIDADE CLÍNICA DA ULTRA-SONOGRAFIA 
 
Considerações gerais 
   A avaliação prospectiva evidenciada pela ultra-sonografia pode fornecer subsídios 
importantes para decisões clínicas neste grupo de pacientes. As alterações placentárias 
nas síndromes hipertensivas resultam em redução da árvore vascular e pode ser traduzida 
através de métodos diretos, como a avaliação dos fluxos arteriais e sua distribuição nos 
processos adaptativos do feto ou indiretamente através da observação macroscópica da 
aceleração da maturidade placentária e redução do líquido amniótico. Além disso 
oferecem informações importantes sobre o estado de oxigenação do feto e no impacto em 
seu crescimento.  
 Mesmo diante de tanta importância, estas avaliações devem ser realizadas e 
interpretadas dentro de cada contexto clínico, sendo muto difícil estabelecer uma rotina 
uniforme frente às diversas expressões da patologia. Entendemos pertinente algumas 
reflexões sobre os métodos disponíveis nesta avaliação. 
 

Avaliação quantitativa do líquido amniótico 
    A redução do líquido amniótico é decorrente de um conjunto de fatores que tem 
como principal elemento o comprometimento d função placentária. A redução do fluxo 
nesse território e as medidas de adaptação fetal, resultam em menor produção do LA. 
Recomendamos fortemente que a estimativa da quantidade de líquido amniótico NÃO 
SEJA AVALIADA através do índice de líquido amniótico (ILA) considerando as enormes 
limitações do método em termos de acurácia, ampla variabilidade do LA ao longo da 
gestação, incluindo expressiva redução no termo e a grande variabilidade inter-
observador. Recomendamos que a avaliação subjetiva seja integrada a um conjunto de 
análises relacionadas ao contexto clínico. Por fim, entendemos que a avaliação deverá ser 
feita pelo menor bolsão (2,0 cm) da mesma forma que se avalia o perfil biofísico fetal. 
Placenta 
    O estudo da morfologia placentária se faz através da classificação de Grannum et 
al., que estabelece quatro graus de acordo com a evolução placentária normal observadas 
pela ultrassonografia. No caso das síndromes hipertensivas se relaciona com a intensidade 
de calcificações que se avolumam na medida da instalação de infartos na microcirculação, 
definindo o que chamamos comumente de aceleração da maturidade placentária. A 
prática clínica admite que a placenta grau III possa se instalar a partir de 35 semanas, 
porém quando se trata das síndromes hipertensivas, a textura placentária deve ter 
atenção diferenciada na avaliação.  
Peso fetal e restrição do seu crescimento 
   As síndromes hipertensivas acarretam dificuldade para o desenvolvimento fetal e o 
acompanhamento deste fenômeno deve ser individualizado de acordo com os 
antecedentes obstétricos e as características clinicas de momento, em geral relacionadas 
com a intensidade do quadro hipertensivo e presença de comorbidades como tabagismo, 
diabete melito, doenças reumáticas, etc. Assegurar a acurácia da avaliação, garantindo 
sempre que possível a realização de ultrassom precoce (1º trimestre). 
Perfil biofísico fetal (PBF) 
    A avaliação do bem-estar fetal nesse grupo especial de pacientes assume grande 
importância. Neste contexto entendemos a realização do perfil biofísico (PBF) seja o 
método preferencial para a avaliação de pacientes internadas, em conduta expectante, 
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com intervalos individualizados na dependência do cenário clinico. Reafirmamos a 
recomendação da utilização do menor bolsão (2,0 cm) para a avaliação do LA. 
Dopplervelocimetria 
    A utilidade do Doppler na avaliação de gestantes hipertensas está bem 
estabelecida. A insuficiência placentária decorrente das síndromes hipertensivas segue o 
modelo obstrutivo de hipóxia fetal, levando a alterações hemodinâmicas demonstradas no 
Doppler das artérias umbilicais, cerebral média e ducto venoso. Adotar os parâmetros do 
setor de medicina fetal e individualizar os intervalos de avaliação. Recomendamos que 
deva ser associado ao perfil biofísico de forma a fornecer o melhor conjunto de 
informações para a tomada de decisão de interrupção da gestação em vista de 
comprometimento fetal. 
Considerações finais sobre a racionalização no pedido de exames 
 Antes que se preencha a solicitação de qualquer exame subsidiário, é necessário 
considerar a relevância dessa informação para tomar decisões. Somos formalmente 
contrários a “rotinas”, onde baterias de exames são pedidas de forma mecânica, sem 
nenhuma reflexão. Também tem relevância nesta questão os custos decorrentes desta 
prática e seu impacto no sistema de saúde, no nosso caso o SUS. 
 Notem que aqui está relacionada uma listagem enxuta de exames e que se aplicam 
por sua relevância. Evidente que outros exames poderão ser solicitados, mas sempre 
tendo em mente este “mantra”.  
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AVALIAÇÃO DA VITALIDADE FETAL 
 
Nelson Sass 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O estudo da qualidade do ambiente fetal conta com vários instrumentos que 
possibilitam avaliar com razoável eficiência a presença de hipóxia e suas conseqüências, 
contribuindo para a melhorar o prognóstico perinatal. No tocante às Síndromes 
Hipertensivas, suas repercussões determinam graus variáveis de comprometimento da 
função placentária e comprometimento que podem culminar com a morte fetal. 

O suporte materno é imprescindível para o prognóstico perinatal, mas devemos 
utilizar meios que possam individualizar o feto nesta assistência, avaliando de forma o 
mais eficiente possível suas condições. Porém, as Síndromes Hipertensivas têm caráter 
dinâmico e o tirocínio clínico é fundamental na tomada de decisões, sendo que o impacto 
da hipertensão depende da época de instalação e do grau de comprometimento 
placentário fazendo com que protocolos rígidos tenham dificuldades para responder a 
todas as questões clínicas. Neste tópico iremos apresentar algumas características do 
processo levando em conta que para estas situações o Departamento de Obstetrícia conta 
com setor específico para estas avaliações. 
 
FUNDAMENTOS FISIOPATOLÓGICOS DA ADAPTAÇÃO FETAL A HIPÓXIA 
 

A adaptação fetal pode ser ilustrada de forma muito simplificada no quadro abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA PROGRESSIVA 

RESTRIÇÃO NUTRICIONAL 

RESTRIÇÃO DO CRESCIMENTO FETAL 

 

RESTRIÇÃO DA OXIGENAÇÃO 

AUMENTO DE RESISTÊNCIA NA ARTÉRIA UMBILICAL E 
REDUÇÃO NA RESISTENCIA EM CEREBRAL 

MEDIAMODINÂMICA FETAL 

CENTRALIZAÇÃO HEMODINÂMICA 

REDUÇÃO DA PERFUSÃO PERIFÉRICA 
(RINS, INTESTINOS, PULMÕES). 

PROTEÇÃO DE ÓRGÃOS NOBRES 
(SNC, MIOCÁRDIO, ADRENAIS) 

DESCOMPENSAÇÃO REDUÇÃO DO LÍQUIDO 
AMNIÓTICO 

ASFIXIA 
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PROTOCOLO AMBULATORIAL 
Todos os métodos de avaliação fetal devem ser aplicados, incluindo a avaliação 

clínica (medida da altura uterina, palpação do líquido, avaliação dos movimentos fetais) 
associadas aos métodos biofísicos (US, Cardiotocografia, Perfil Biofísico Fetal e Doppler).  

Não é simples estabelecer uma rotina uniforme pois deverão ser levados em conta 
os antecedentes obstétricos e a condição clínica, que na maioria das vezes levarão a 
individualização da rotina. Como regra geral podemos delinear a seguinte recomendação 
para o seguimento de pacientes com HAC e nefropatias no ambulatório: 

• Ultrassom (US) o mais precoce possível, antes de 20 semanas, permitindo aferir de 
forma precisa a idade gestacional e o número de fetos. 

• Considerar como melhor padrão de avaliação, o perfil biofísico fetal. 

• US com 20 semanas, 28 semanas e 34 semanas estes associados ao Doppler. 

• Baseado nos antecedentes e condições clínicas, a avaliação deve ser individualizada. 
De forma geral, baseado na condição clínica destas pacientes, vamos aqui assumir 

uma classificação de risco que possa ser norteadora: 
 
BAIXO RISCO 

✓ Pressão arterial diastólica menor que 100 mmHg. 
✓ Antecedentes obstétricos sem problemas. 
✓ Estabilidade do quadro clínico 

Rotina:  
✓ A partir de 34 semanas, perfil biofísico fetal quinzenal. 

 
RISCO MODERADO 

✓ Pressão arterial diastólica entre 100 e 110 mmHg. 
✓ Mau passado obstétrico 
✓ Estabilidade do quadro clínico 

Rotina: 
✓ A partir de 28 semanas 
✓ Avaliação quinzenal pelo ultrassom + PBF + Doppler.  

 
ALTO RISCO 

✓ Pressão arterial diastólica igual ou maior que 110 mmHg. 
✓ Mau passado obstétrico 
✓ Presença de restrição do crescimento fetal/oligiohidrâmnio. 
✓ Instabilidade clínica materna 

Rotina: 
✓ Internação 
✓ Realização de Perfil Biofísico e Doppler diários 

 
 Volto a ressaltar que estas recomendações são diretrizes gerais e poderão ser  

adaptadas às diversidades de situações clínicas destas pacientes. Levando em conta a 
organização atual do ambulatório no HU2, a proximidade com as áreas de avaliação 
poderá trazer muita agilidade na tomada de decisões. 
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ENFERMARIA 
 
  Neste cenário serão acompanhadas gestantes portadoras de condições clínicas 
mais delicadas tais como HAC grave admitidas em emergências hipertensiva ou pré-
eclâmpsia isolada ou sobreposta à HAC ou nefropatias. Frequentemente estas condições 
também afetam as condições fetais. 
  Portanto, além da vigilância materna, as avalições fetais serão diárias a partir da 
ultrassonografia + PBF + Doppler. 
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CONDUTA CLÍNICA NAS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS DA GESTAÇÃO 
 
Nelson Sass 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 O primeiro ponto a ser aqui destacado é que o capítulo “Síndromes hipertensivas 
da gestação” engloba cenários e patologias com características muito diversas. Desta 
forma, neste capítulo vamos nos ater às ações relativas à atenção ambulatorial 
procurando enfatizar as recomendações em cada cenário. 
 O segundo ponto importante é que entendemos não ser admissível o seguimento 
ambulatorial para pacientes com PE diagnosticada sem expor estas pacientes a riscos. 
Infelizmente, levando em conta as limitações ainda presentes no sistema de saúde, 
pacientes com diagnóstico de PE devem ser internadas para avaliação complementar no 
menor espaço de tempo. 
 Para a PE devemos ressaltar que as evidências mais atuais recomendam a 
antecipação do parto a partir de 34 semanas para pacientes com quadros considerados 
“leves”. Esta opção protege as mães de eventos adversos. Por outro lado, quando o 
diagnóstico ocorre antes de 34 semanas, habitualmente a expressão clínica tende a ser 
mais agressiva exigindo ações em tempo oportuno. As recomendações para o 
atendimento de condições graves como as emergências hipertensivas e eclâmpsia, estão 
discutidas em capítulo pertinente. 
 
PRÉ-ECLÂMPSIA 
 A partir dos critérios diagnósticos recomendados nas páginas 15 e 16, ou seja, a 
identificação de hipertensão arterial após a 20ª semana em gestante não hipertensa, 
exigem atenção das equipes.  Nestes casos, o principal elemento de conduta será a idade 
gestacional: 
 
> 37 semanas: internação para indução imediata do parto. 
 
> 34 semanas: internação para avaliação das condições maternas e fetais. Aplicar o 
modelo PIERS a cada 72 horas para estimativa de eventos adversos. Caso possível aplicar a 
relação s-FLT1/PLGF. Ponderar riscos e benefícios na antecipação do parto em vista da 
prematuridade tardia. 
 
< 34 semanas: internação com conduta expectante inicial e avaliação das condições 
maternas e fetais. Aplicação do modelo PIERS a cada 48 horas para estimativa de eventos 
adversos. Considerar a aplicação de ciclo de corticoide. 
 
Drogas Hipotensoras: considerar a terapia hipotensora visando controle rígido de forma a 
obter PAS<140 mmHg e PAD< 90 mmHg. Esta política resulta em menor risco de 
ocorrência de emergências hipertensivas. Existem várias opções de drogas consideradas 
seguras para utilização na gestação (Tabela 1): 
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Tabela 1: Drogas hipotensoras utilizadas na gestação. 
 

Mecanismo de ação Medicamento Posologia 

Simpatolítico de ação 
central, α2-agonista 

Metildopa 
Comprimidos de 250 e 500 mg 

750 a 2.000 mg/dia 
2 a 4x/dia 

 
 
Bloqueadores de canais de Ca 

Nifedipina retard 
Comprimidos de 10 e 20 mg 

20 a 120 mg/dia 
1 a 3x/dia 

Nifedipina com liberação 
rápida 
Comprimidos de 10 e 20 mg 

20 a 60 mg/dia 
2 a 3x/dia 

Anlodipina 
Comprimidos de 
2,5, 5 e 10 mg 

5 a 20 mg/dia 
1 a 2x/dia 

Vasodilatador Periférico Hidralazina 
Drágeas de 25 e 50 mg 

50-150 mg/dia 
2 a 3x/dia 

 
 
 
β-bloqueadores* 

Metoprolol 
Comprimidos de 25, 50 e 100 mg 

100 a 200 mg/dia 
1 a 2 x/dia 

Carvedilol 
Comprimidos de 6,25 e 12,5 mg 

12,5 a 50 mg/dia 1 a 2 x/dia 
Iniciar com 12,5 mg/dia por 
dois dias e então aumentar a 
dose 

Pindolol 
Comprimidos de 5 e 10 mg 

10 a 30 mg/dia 
2 a 3x/dia 

Inibidores de enzima 
conversora de 
angiotensinogênio** 

Enalapril 
Comprimidos de 10 e 20 mg 

20 a 40 mg/dia 
1 a 2x/dia 

Captopril 
Comprimidos de 25 e 50 mg 

75 a 150 mg/dia 
3x/dia 

(*) Os β-bloqueadores de maior experiência clínica são o labetalol e o pindolol. Porém, 
o primeiro não está liberado no Brasil e o segundo não tem sido mais encontrado. 

(**) Contra indicados na gestação. Podem ser utilizados no puerpério. 

 
Não existem evidências consistentes para apontar vantagens de alguma droga 

hipotensora. A decisão deve ser baseada na experiência local. Desta forma, nossa opção é: 
 

   
1ª opção: Metildopa: 0,75 a 2,0 g/dia, dividida em três ou quatro tomadas. 
SE NECESSÁRIA ASSOCIAÇÃO PARA SITUAÇÃO REFRATÁRIA: 

   1ª opção: Nifedipina retard (20 a 120 mg/dia) ou rápida: 20,0 a 80,0 mg/dia. 
    2ª opção: Metoprolol: 100 a 200 mg/dia 

 
 A resposta esperada aos hipotensores em pacientes com PE é totalmente 
diferente de pacientes com HAC. Cautela diante de pacientes que necessitem de 
associação de hipotensores. Possivelmente estaremos diante de agravamento da 
condição e a antecipação do parto estará indicada. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA 
 
  Neste tópico vamos nos concentrar no controle clínico destas pacientes através do 
uso de hipotensores. 
  Os resultados do estudo CHIPS (Control of Hypertension in Pregnancy Study) que 
também incluiu coortes brasileiras,  apontam que o uso de hipotensores em gestantes 
com HAC deve ser introduzido com o objetivo de manter a PAD ≤ 85 mmHg resultou em 
maior proteção materna para o desenvolvimento de crises hipertensivas sem eventos 
neonatais adversos. Desta forma, a recomendação deste setor é monitorar e ajustar, 
quando apropriado, o uso de droga hipotensora de forma a manter a PAS entre 110- 140 
mmHg e PAD 80-85 mmHg.  
  Não existem evidências suficientes para afirmar que alguma droga hipotensora 
tenha vantagens sobre outras. Desta forma, o que ainda prevalece é a experiência clínica 
de cada local. Tabela 1. 
  SÃO CONTRAINDICADAS AS DROGAS ECAS (Inibidoras da enzima de conversão da 
angiotensina) como o captopril e enalapril e as DROGAS BRA (bloqueadores dos 
receptores de angiotensina) como a losartana. Caso a gestante se apresente em uso desta 
classe de hipotensores, estes medicamentos devem ser interrompidos imediatamente e 
outras alternativas devem ser administradas de forma a assegurar o controle clínico. 
  Ainda com base no estudo CHIPS, não há evidências de que os resultados tenham 
sido dependentes da escolha do hipotensor, ou seja, labetalol ou metildopa, para atingir 
os alvos recomendados de PAS entre 110- 140 mmHg e PAD 80-85 mmHg. Assim sendo, a 
opção da droga vai depender da experiência clínica. Lembro que até o presente momento 
não há disponibilidade de labetalol no Brasil. 
  Os pontos chave no seguimento de pacientes com HAC são: 

1. Risco de sobreposição de PE.  
2. O uso de hipotensores não previne ou reduz este risco. 
3. Risco de restrição de crescimento fetal (RCF) relacionado com o cenário clínico.  
4. Os alvos de controles de PA e/ou hipotensores não se relacionam com RCF. 
5. Adotar as recomendações para a identificação precoce de PE. 
6. Adotar as recomendações para a monitorização do desenvolvimento fetal. 
7. Para cenários de condições maternais e fetais controlados, programar a 

antecipação do parto com 39 semanas, caso não tenha ocorrido espontaneamente. 
OPÇÕES DO SETOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL UNIFESP 

Baseados nas evidências disponíveis, a metildopa é a primeira opção como droga 
hipotensora. Quanto às metas de controle, adotarmos os preconizados pelo estudo CHIPS. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALVOS DE CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 

PAS entre 110 - 140 mmHg 
PAD entre 80 - 85 mmHg 

OPÇÕES DE DROGAS HIPOTENSORAS. 
1º opção: Metildopa 

Dose total diária 0,75 a 2,0 g VO, em três ou quatro tomadas. 
Se necessária associação de drogas: 

1ª opção: Nifedipina retard (20 a 120 mg/dia) ou rápida (20,0 a 80,0 
mg/dia) 

    2ª opção: Betabloqueador 
Metoprolol: 100 a 200 mg/dia 
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OBSERVAÇÕES: 
1) Diuréticos de alça (furosemida) estão indicados quando necessária a redução mais 

expressiva do volume plasmático como por exemplo, na presença de cardiopatias. 
2) A necessidade de associação de duas ou mais drogas hipotensoras, sinaliza 

condição clinica que deve ser observada com cautela, incluindo a possibilidade de 
internação para avaliação mais aprofundada. Das condições maternas (Pré-
eclâmpsia?) e fetais (Insuficiência placentária?). 

 
DIETA HIPOSSÓDICA 

Dieta hipossódica é considerada de difícil aderência pela maioria das pacientes,. 
Não existem evidências consistentes que poiem esta recomebdação seja em termos de 
prevenção ou tratamento de síndromes hipertensivas. Recomendamos que o consumo de 
sal deva ser individualizado de  forma a não comprometer o sabor de sua alimentação, 
orientando para redução de alimentos ricos em sal como embutidos por exemplo e que 
retire o saleiro de mesa. 
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CONDIÇÕES AMEAÇADORAS À VIDA: CRISE HIPERTENSIVA, ECLÂMPSIA, HELLP 
 
Nelson Sass 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Os casos graves, definidos na página 16, são potencialmente ameaçadores à vida da 

mãe e seu bebê caso medidas efetivas não sejam adotadas em tempo oportuno. Neste 
tópico iremos recomendar uma série de intervenções a partir da realidade vivenciada no 
atendimento de emergência, ou seja, neste cenário, as primeiras ações serão essenciais 
antes mesmo da definição etiológica, ou seja, tanto as crises hipertensivas como a 
eclâmpsia terão a mesma sequência inicial. Da mesma forma, neste momento a definição 
diagnóstica (PE grave? HAC grave? HAC + PE?) não terá influência nas ações preconizadas. 

Nesta condição estão incluídos níveis de pressão arterial (PA) maiores ou iguais a 
160/110 mmHg onde os riscos de acidente vascular cerebral são altos. Estas condições 
frequentemente estão associadas com sintomas como cefaleia, distúrbios visuais, 
escotomas, dor epigástrica ou no hipocôndrio direito, convulsões e coma. 

Diante de tais situações, é imperativa a tomada de decisões terapêuticas 
considerando que existam reais possibilidades de rápido comprometimento de múltiplos 
órgãos maternos e da perfusão placentária. As intervenções tem como objetivo estabilizar 
a condição materna, avaliar a extensão do dano sistêmico e o comprometimento fetal. 
Após o domínio deste conjunto de elementos, a condução clínica sequencial, incluindo o 
parto, serão planejados. 

O risco potencial impõe a internação da paciente sendo que as ações podem ser 
adotadas já no pronto atendimento de forma a agilizar ações de proteção materna. Após a 
punção venosa periférica e imediata coleta de exames, a primeira ação terapêutica será a 
aplicação EV do sulfato de magnésio (MgSO4).  

O MgSo4 reduz os riscos e convulsões ou evita a sua recorrência nas pacientes 
admitidas com eclâmpsia. A dose de ataque é de 4,0 gramas EV em 20 minutos, 
imediatamente seguida de infusão EV contínua de 2,0 g por hora, por pelo menos 24 
horas. Os protocolos atuais reconhecem benefícios do uso liberal do MgSO4 em pacientes 
que não apresentam eclâmpsia, baseado apenas no juízo subjetivo da equipe sobre a 
possibilidade desse evento ocorrer.  

O uso “por via das dúvidas” implica na redução de 50,0% nos riscos de eclâmpsia. 
Alguns sinais e sintomas são considerados classicamente como iminência de eclâmpsia, 
tais como cefaleia, dificuldades visuais, confusão mental e redução da consciência 

Em relação ao tempo de manutenção, esta decisão será individualizada. Como já 
referido, recomendamos pelo menos 24 horas e a extensão pode durar o tempo 
necessário até o reconhecimento da estabilização da paciente. A aplicação da droga e os 
controles podem e devem ser feitos na unidade obstétrica, não sendo necessária 
encaminhar a paciente para unidade de terapia intensiva. Os esquemas de MgSO4 são os 
seguintes (Tabela 1):  
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Tabela 1 – Esquemas posológicos do MgSO4. 
 

 
Quanto aos controles, o monitoramento do ritmo de diurese oferece a melhor 

parametrização sobre as concentrações plasmáticas. A sondagem vesical de demora se 
justifica pela avaliação mais adequada. O débito de pelo menos 25 ml por hora representa 
depuração adequada ao ritmo de infusão de 2,0 g/hora. Não há a necessidade de dosagem 
plasmática exceto para pacientes em insuficiência renal aguda com evidente anúria 
(menos de 600 ml/24 horas) e creatinina plasmática acima de 1,2 mg/dl.  

A infusão de 2,0 gramas/hora resulta em concentrações de 4,0 a 7,0 mEq, 
considerada terapêutica. Infusões de 1,0 g/hora podem resultar em concentrações 
inferiores ao recomendado. Os riscos de altas concentrações podem levar a bloqueio da 
placa mio neural, paralisia da musculatura estriada e eventualmente arritmias cardíacas. 

Diante de possível intoxicação pelo MgSO4, está indicada a aplicação de uma 
ampola de gluconato de cálcio 10,0%, infundida em dois minutos. A correlação de 
desfechos adversos e concentrações de MgSO4 pode assim ser resumida na tabela 2: 

 
Tabela 2. Concentrações plasmáticas de MgSO4 e implicação clínica. 
 

Concentração MgSO4 (mEq) Efeito clínico 

4,0 – 7,0 Nível terapêutico 

>10,0 Redução do reflexo patelar 

>15,0 Paralisia muscular 

>20,0 Arritmia cardíaca 

OBS: 1,0 mEq MgSO4 = 1,2 mg/dl. 

 

Apresentação Ataque Manutenção 

 

MgSO4 50% 

1 ampola (10 ml) 

5,0 gramas 

 

Em seringa de 20 ml, aspirar 8,0 ml 

de MgSO4 50% e adicionar 12,0 ml 

de água destilada 

 

Infundir 1,0 ml/minuto 

 

1 ampola em 500 ml de soro 

fisiológico (SF) 

Correr 200 ml/hora para 2,0g/h 

Correr 100 ml/hora para 1,0g/h 

 

MgSO4 20% 

1 ampola (10 ml) 

2,0 gramas 

Em seringa de 20 ml, aspirar o 

conteúdo de 2 ampolas. 

 

Infundir 1,0 ml/minuto 

 

5 ampolas em 500 ml SF 

Correr 100 ml/hora para 2,0g/h 

Correr 50 ml/hora para 1,0g/h 
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Eclâmpsia é a ocorrência de convulsões em uma gestante com pré-eclâmpsia que 
não podem ser atribuídas a outras causas. As convulsões são do tipo grande mal (tônico-
clônicas e generalizadas) e podem ocorrer na gestação, no parto e nos primeiros dias de 
puerpério. Após a crise, frequentemente recuperam a consciência e se mantém estáveis 
com o MgSO4. Caso a paciente volte a convulsionar, aplicar dose adicional de 2,0 g de 
MgSO4 EV, 1,0 grama/ minuto, podendo ser repetida novamente diante de nova 
convulsão. Isto ocorre com mais frequência em pacientes obesas. Caso ainda assim 
persistam as convulsões ou se instala o coma, deve ser considerada lesão cerebral. Nestes 
casos é necessária a opinião do neurologista e exame por imagem. 

Podem fazer parte desse cenário instável os acidentes vasculares cerebrais, ruptura 
de aneurisma cerebral, hipoglicemia, epilepsia, abscesso cerebral, intoxicação por 
medicamentos, encefalopatia hipertensiva e edema cerebral, intoxicação alcoólica e/ou 
por drogas ilícitas (cocaína, crack), histeria, entre outras. Nestas circunstâncias é 
recomendável o estudo complementar através de tomografia ou ressonância cerebral e o 
concurso da equipe de neurologia clínica para apoiar a ampliação das ações terapêuticas 
adequadas ao cenário clínico. 

Uma vez estabilizada a pacientes com o MgSO4, o comportamento da pressão 
arterial irá indicar a aplicação de hipotensor de ação rápida nas doses preconizadas no 
quadro 1. Nossa experiência clínica tem sido focada no uso da hidralazina, um vaso 
dilatador arteriolar. A dose de ataque é de 5,0mg EV lento, repetido a cada 30 minutos, 
até PAD < 100 mmHg e PAS < 150 mmHg, sendo a dose máxima de 25 mg. O pico de ação 
da hidralazina é de 20 a 30 minutos e sua vida média de 4 a 6 horas, sendo necessárias 
doses adicionais após este intervalo de tempo sempre visando o alvo de redução já 
comentado. Os efeitos adversos mais encontrados são cefaleia, taquicardia e palpitação. 
Caso não se obtenha o controle adequado, considerar a utilização de nifedipina ou 
nitroprussiato de sódio (NPS) segundo as posologias ilustradas no quadro 1.  

O NPS é preferencial em casos de insuficiência cardíaca congestiva e edema agudo 
de pulmão em vista de sua ação vasodilatadora universal e aumento da complacência 
global do sistema circulatório. Não evidências que associem morte fetal ao uso de NPS. 

Após a melhor estabilidade clínica possível e domínio das informações 
laboratoriais, aceba avaliar a possibilidade de prolongamento da gestação. Aqui deve ser 
ressaltado que o modelo PIERS não se aplica quando eventos adversos já ocorreram, como 
a eclâmpsia por exemplo. Também não há nenhuma vantagem em adotar conduta 
expectante além de 34 semanas em casos desta gravidade. 

Desta forma, a antecipação do parto será o caminho mais sensato.  O tipo de parto 
vai depender de vários elementos de conduta tais como: instabilidade materna, 
agravamento laboratorial (em especial plaquetopenia), condições fetais, idade gestacional 
e apresentação. Quanto a anestesia, os bloqueios são preferenciais, mas a anestesia geral 
será a alternativa diante de coagulopatia ou instabilidade neurológica. 

 
Quadro 1. Hipotensores de ação rápida e respectivas posologias. 

Hidralazina EV: 
1: 5,0 mg + 5,0mg cada 20-30 minutos até PAD < 100 mmHg 

2: Doses adicionais a cada 4 - 6 h quando necessária nova redução da pressão. 
Nifedipina VO ou sublingual: 

1: 5,0 mg + 5,0 mg cada 20-30 minutos até PAD < 100 mmHg 
2: Doses de 5,0 mg a cada 4 - 6 h quando necessária nova redução da pressão. 

Nitroprussiato de Sódio EV: 
0,25 µg/Kg/min, aumentando a mesma dose a cada 5 min até PAD < 100 mmHg. 
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INTERVENÇÕES PRECONIZADAS 
O quadro abaixo e os esquemas a seguir têm como objetivo orientar as ações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Proteção de vias aéreas e oxigênio. 
2) Reduzir riscos: queda, aspiração de vômito, proteção bucal. 
3) Acesso venoso periférico. Coleta de sangue para plaquetas, TGO e creatinina. 
4) Sondagem vesical de demora. Monitoramento do volume/hora. 
5) Aplicação de dose de ataque de MgSo4 (4,0 g) seguido de 2,0 g EV/hora. 
6) Avaliar necessidade de hipotensor de ação rápida. 
7) Corticoides para qualificação fetal se menos que 34 semanas. 
8) Avaliar condições fetais (PBF, Doppler). 
9) Aplicação de PIERS se menos que 34 semanas. 
10) Gerenciar o parto. Qual e quando. 
 
 

Reduzir riscos de queda,  
aspiração de vômito, 

proteção língua. 

Avaliar necessidade de 
hipotensor de ação rápida: 

Hidralazina 
 

 

Corticoides para qualificação 
fetal se > 34 semanas 

Aplicação de MgSo4 
dose de ataque: 4,0 g EV 

manutenção 2,0 g EV/hora. 
 

Avaliar condições fetais 
(PBF, Doppler). 

 

Gerenciar o parto.  
Como e quando. 

 

Aplicação do modelo PIERS* 
se menos que 34 semanas. 

(*sem evento adverso) 
 

Sondagem vesical 
Monitoramento 

volume/hora. 

Acesso venoso periférico. 
Coleta de sangue para 

plaquetas, TGO e creatinina. 
 

 
Proteção de vias aéreas  

e oxigênio. 
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SÍNDROME HELLP 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em 1982 Louis Weinstein lançou o acrônimo HELLP para descrever uma situação 
especial da PE onde predominam intensa ativação endotelial e hemólise. Os critérios para 
definição diagnóstica para HELLP são os consagrados por Siba. O conceito de HELLP 
incompleta ou parcial, também é admitido quando não estão presentes os três elementos 
de definição. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Martin et al4, sugerem uma classificação que leva em conta a contagem de 
plaquetas e pode ser útil para as decisões em vista de ter associação com o prognóstico 
materno. A síndrome HELLP representa o grau intenso da ativação endotelial em pacientes 
com pré-eclâmpsia, podendo caminhar para CIVD e síndrome hemolítico urêmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO CLÍNICO 
 A definição diagnóstica é essencialmente através dos exames laboratoriais, porém 
devem ser considerados informações relevantes em gestantes com miais de 20 semanas 
que procuram o atendimento com queixa de mal estar indefinido, epigastralgia ou dor no 
hipocôndrio direito, náuseas e vômitos, icterícia. Aqui deve ser destacado que a ausência 
de hipertensão arterial ou proteinúria, não descartam a hipóteses de HELLP. 
 A agressividade clínica decorre da ativação da coagulação, disfunção hepática 
progressiva e insuficiência renal. Em especial, pacientes com dor epigástrica ou 

Classe Contagem de plaquetas 

Classe I  < 50.000/mm3 

Classe II   50.000 /mm3 - 100.000/mm3 

Classe III > 100.000/mm3 

Fonte: Martin JN Jr, Blake BG, et al. The natural history of HELLP syndrome: patterns 
of disease, progression and regression. Am J Obstet Gynecol. 1991;164(6):1500-13. 

H emolysis 

E levated  

L iver function 

L ow  

P latelets 

HEMÓLISE 
Esfregaço periférico anormal  

OU 
Bilirrubinas Totais > 1,2 mg/dl  

OU 
DHL > 600 U/L 

 
ELEVAÇÃO DE ENZIMAS HEPÁTICAS 

TGO > 70 UI/L 
OU 

DHL > 600 U/L 
 

PLAQUETOPENIA 
Plaquetas < 100.000 / mm3 
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hipocôndrio direito podem apresentar distensão da cápsula hepática e eventual 
hematoma, cuja ruptura leva a hemorragia catastrófica e usualmente letal. 
CONDUTA ASSISTENCIAL 
 O quadro abaixo sintetiza pontos importantes na conduta clínica. Nestas pacientes 
se aplicam todas as recomendações relativas a PE, além de pontos específicos relativos ao 
comprometimento laboratoriais e riscos hemorrágicos. 
 

Diagnosticar Possibilidade de PE. Dor em hipocôndrio direito deve ser valorizado. 
Solicite exames essenciais: Plaquetas, TGO, Creatinina e DHL. 

Prevenir 
eclampsia 

MgSO4 nas pacientes onde o risco de eclâmpsia não é descartado. 

Controlar a 
pressão arterial 

Caso necessário, manter PAD < 100 mmHg e PAS < 150 mmHg com 
hipotensores de ação rápida. 

Avaliar o 
prognóstico 

materno 

Tomar decisões baseadas na idade gestacional. 
Acima de 34 semanas conduta mais adequada é a interrupção. 
Quando abaixo de 34 semanas, aplicar PIERS. 

Avaliar e 
qualificar 
condições 

fetais 

Perfil biofísico e Doppler. 
Corticoides entre 24 e 34 semanas. 
Sulfato de magnésio entre 24 e 32 semanas, otimizado para o parto. 

Controlar 
infusão de 

líquidos 

Oferecer volume de soro fisiológico para manter diurese de pelo menos 
30 ml/h para garantir a perfusão renal em vista do risco da síndrome 
hemolítico urêmica. 

Planejar a 
hemoterapia 

Manter plaquetas acima de 50.000/mm3 para cesárea e de 20.000/mm3 
para parto normal. Solicitar reserva de plaquetas e/ou de concentrado 
de hemácias de forma antecipada. 

Programar o 
parto 

A indicação é obstétrica. A melhor via será a natural. Parto instrumental 
e episiotomia serão exceções. 

Cuidados na 
cesárea 

Anestesia dependente de plaquetas. Cuidados na sondagem vesical. 
Considerar incisão longitudinal na pele. Para Pfannenstiel, 
descolamento mínimo da aponeurose. Cuidado redobrado com 
hemostasia. Drenos para monitorar sangramento são bem vindos. 
Em nenhuma hipótese fazer a exploração manual do fígado. 

Cuidado 
pós-parto 

Monitorar sangramentos. Monitorar diureses. Monitorar recuperação 
laboratorial. O uso de MgSo4 e hipotensores segue a rotina para PE. 

Aconselhar 
sobre o futuro Orientar a paciente sobre riscos futuros e possibilidade de recorrência. 

 
Destacamos aqui que a conduta expectante faz sentido quando abaixo de 34 

semanas e tem como objetivo qualificar o feto e, se for o caso, garantir a transferência 
materna para local com melhores condições. O modelo PIERS será muito importante, mas 
o comportamento das plaquetas se mantém como essencial. Não há razões aceitáveis para 
manter a gestação quando as plaquetas atingem valores inferires a 100.000 mm³. Não há 
evidências para recomendar o uso de corticoides para melhorara a contagem plaquetária. 
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Em relação ao planejamento do uso de plaquetas, deve ser destacado o seguinte: 
 

 
OBJETIVOS 

 
Corrigir o distúrbio hemostático por deficiência ou disfunção 
plaquetária em paciente que apresente hemorragia em curso e com 
contagens de plaquetas inferiores a 50.000 / mm³. 
 

PRESCRIÇÃO 

 
Uma unidade de plaquetas para cada 5 a 10 kg de peso. 
Repetir de 8 a 12 horas até controle da hemorragia. 

 

EXPECTATIVA 

 
Cada unidade de plaquetas aumenta cerca de 5.000 plaquetas, num 
adulto de 70 Kg.  

 
 

A tabela abaixo resume quando apropriado o uso de plaquetas: 
 

CONDIÇÃO PLAQUETAS? 

Uso profilático Não 

> 50.000 Não 

< 20.000 Sim 

Cesárea com < 50.000 Sim 

Parto vaginal < 30.000 Sim 

 
 

CONDUTA OBSTÉTRICA 
A via de parto será de indicação obstétrica. Existem amplas vantagens no parto 

vaginal e para o sucesso dessa recomendação há a necessidade do monitoramento diário 
sobre o comportamento do cenário clinico, em especial a queda de plaquetas. Isso é 
crucial para decidir o momento mais oportuno para iniciar a indução e contar com o 
tempo necessário e precioso para o sucesso do processo sem aumentar os riscos 
maternos. As considerações sobre o uso das plaquetas foram assinaladas anteriormente e 
a decisão sobre o parto deve evitar a proximidade de níveis críticos e a necessidade do uso 
de plaquetas. 
Anestesia:  

O cenário da HELLP síndrome muitas vezes vai exigir o planejamento do 
procedimento anestésico e frequentemente a contagem plaquetária será impeditiva para 
as punções necessárias tanto para a raquianestesia como para a peridural. Portanto, para 
a anestesia geral devem ser controlados os riscos para a intubação oro traqueal em termos 
de dificuldades anatômicas e traumas. Acrescente-se ainda os riscos neonatais 
relacionados às depressões neonatais induzidas pelos anestésicos. 
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Controle pós-parto: 
Nas primeiras 72 horas as condições maternas podem piorar exigindo atenção 

permanente da equipe. Adotar as medidas de controle preconizadas para PE e a 
observação do comportamento dos exames que ilustram a recuperação dos órgãos alvo. 

 
 
REFERÊNCIAS 

 
Brown MA, Magee LA, Kenny LC, Karumanchi SA, McCarthyf FP, Saito S, Hall DR, Warren 
CE, Adoyi G, Ishaku S, on behalf of the International Society for the Study of Hypertension 
in Pregnancy (ISSHP). The hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, 
diagnosis & management recommendations for international practice. Pregnancy 
Hypertension. 2018; 13:291-310. 
 
Ramos JGL, Sass N, Costa SHM. Preeclampsia. Rev Bras Ginecol Obstet. 2017; 39(9):496-
512. 
 
Peraçoli JC, Borges VT, Ramos JG, Cavalli RC, Costa SH, Oliveira LG, et al. Pré-
eclâmpsia/eclâmpsia. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (FEBRASGO); 2018. (Protocolo FEBRASGO - Obstetrícia, no. 8/ Comissão 
Nacional Especializada em Hipertensão na Gestação). 
 
Sass N, Itamoto CH, Silva MP, Torloni MR, Atallah AN. Does sodium nitroprusside kill 
babies? A systematic review. São Paulo Med J 2007; 125(2):1311-6. 
 
Magpie Trial Collaborative Group. Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit 
from magnesium sulphate? The Magpie Trial: a randomized placebo-controlled trial. 
Lancet 2002; 359: 1877-90. 
 
 
 



43 

 

ASSISTÊNCIA AO PARTO 
Nelson Sass 
 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O parto e a consequente retirada da placenta são o tratamento definitivo neste 

grupo de pacientes pois interrompe o processo inflamatório em expansão. Decidir sobre o 
tipo de parto e o momento de sua indicação depende de elementos maternos e fetais. 
Ressalto que os interesses maternos sempre terão prioridade na tomada de decisão. Isso 
justifica a interrupção da gestação ainda que a prematuridade intercorrente seja crítica do 
ponto de vista fetal. Lembro que as principais causas de prematuridade eletiva no Brasil 
são as síndromes hipertensivas da gestação.  

 
ELEMENTOS DE CONDUTA PARA A PARTURIÇÃO VIA VAGINAL: 
  A presença da síndrome hipertensiva não é indicação automática para cesárea. 
Muito pelo contrário, existem amplos benefícios no parto vaginal e um número expressivo 
de pacientes são elegíveis para esta opção. Não existem contra indicações para a utilização 
dos métodos de preparo do colo (misoprostol e/ou sonda de Foley) e serão empregados 
segundo o protocolo da clínica obstétrica. A seguir, vamos delinear as recomendações 
segundo alguns cenários clínicos e a etiologia do quadro hipertensivo.  
 
Hipertensão arterial crônica “leve” 

Em pacientes com PAD controlada abaixo de 90 mmHg observa-se evolução 
materna estável e com resultados perinatais semelhantes à população geral. 

Não se recomenda a antecipação sistemática do parto neste grupo sendo possível 
aguardar o seu desencadeamento espontâneo. Recomendamos a indução a partir de 40 
semanas e a condução segundo rotina habitual.  
 
Hipertensão arterial crônica “moderada” 

Pacientes com PAD 90 e 100 mmHg. Diante de controle clínico satisfatório e da 
ausência de complicações fetais, é possível se aguardar o parto até 39 semanas. A partir de 
então, recomendamos a indução do parto. 
 
Hipertensão arterial crônica grave ou de difícil controle 

Observa-se neste grupo, elevadas taxas de mortalidade perinatal, decorrente da 
instalação muitas vezes precoce de grave insuficiência placentária. As decisões relativas à 
parturição, devem ser individualizadas em função da instabilidade clínica materna 
traduzida por crises hipertensivas e o comprometimento do feto. Muitas vezes a cesárea 
será a opção preferencial. 
 
Pré-eclâmpsia “leve” 

Adotar os critérios diagnósticos recomendados, ou seja, diagnóstico de HA com 
valores inferiores a 150 x 100 mmHg após a 20ª semana de gestação, com ou sem 
proteinúria e sem sinais clínicos ou laboratoriais sugestivos de gravidade.  

Nestes casos, o principal elemento de conduta será a idade gestacional. A via de 
parto é o normal, respeitando as condições obstétricas para a cesárea. Está indicado o 
preparo do colo e indução segundo o protocolo da clínica obstétrica. Importante informar 
que nos estudos HYPITAT a conduta ativa nestas situações resultou em menor taxa de 
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eventos adversos maternos, incluindo eclâmpsia. Esta diretriz resultou em modificações no 
padrão da assistência em toda a Holanda que viu declinar as taxas de complicações 
maternas com taxas de cesárea inferiores a 20,0%. 

Segundo a idade gestacional, a diretriz é a seguinte: 
>37 semanas: internação para indução imediata do parto.  
>34 semanas: internação para avaliação das condições maternas e fetais. A diretriz é de 
indução do parto, porém é possível ponderar riscos e benefícios na antecipação do parto 
em vista da prematuridade tardia. Caso a conduta expectante seja a escolha, aplicar o 
modelo PIERS a cada 48 - 72 horas para estimativa de eventos adversos.   

 
Pré-eclâmpsia grave/eclâmpsia 
 São condições onde a evolução da doença atingiu patamares de grande risco 
materno e fetal (Vide critérios na página 16). As primeiras ações serão de estabilização 
materna com a aplicação do MgSO4 e hipotensor de ação rápida, além do conhecimento 
da extensão do dano através das informações dos exames laboratoriais. Após estas etapas 
a avaliação fetal se impõe. 
 A decisão pelo tipo de parto irá se basear em vários elementos de conduta sendo 
difícil estabelecer um algoritmo regular para as decisões. Nas ponderações estão incluídas 
as condições maternas, clínicas e laboratoriais, a idade gestacional e as condições fetais. A 
idade gestacional é elemento fundamental pois os quadros graves costumam se 
concentrar em fases mais precoces onde a resposta aos métodos de indução é incerta e 
com um tempo de latência até o parto insuportável frente a um processo instável. 

 Lembro que o modelo PIERS não se aplica para cenários onde o desfecho adverso 
já está instalado como a eclâmpsia, por exemplo. 

Portanto, ainda que em casos individualizados o investimento no parto vaginal seja 
recomendado, a indicação mais liberal da cesárea nestas situações parece oferecer uma 
resposta mais adequada para interromper o processo, ainda que os riscos adicionais do 
procedimento cirúrgico em pacientes críticas não sejam desprezíveis.  

Alguns aspectos devem ser considerados na assistência a parturição: 
1) As decisões relativas ao parto devem equilibrar a segurança materna e fetal.  
2) A indução do parto não implica em maior risco perinatal, mesmo em fetos prematuros 

desde que suas condições de oxigenação sejam adequadas. 
3) O tempo necessário para o preparo do colo e indução pode ser incompatível com a 

velocidade da piora da clínica materna.  
4) O tempo necessário para o ciclo de corticoide (48 horas) pode ser incompatível com a 

velocidade da piora da clínica materna.  
5) As contrações uterinas podem comprometer os mecanismos de adaptação em fetos 

com centralização, inviabilizando o parto normal.  
6) Derivados do ergot elevam a pressão arterial materna e devem ser evitados. 
7) Para fetos em apresentação cefálica não há vantagens na cesárea. Fetos om menos de 

2000 g, em apresentações anômalas, a cesárea reduz riscos perinatais.  
8) O uso de Sulfato de Magnésio não contraindica o uso de métodos de preparo do colo 

nem nas doses de ocitocina. 
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ELEMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NA ASSISTÊNCIA AO PARTO 
 
Anestesia 
  Os bloqueios raqui ou peridural podem reduzir de forma crítica o fluxo útero 
placentário caso não se controle de imediato a queda da pressão arterial inerente ao 
procedimento. Em gestantes com contagem de plaquetas inferiores a 100.000 mm³, os 
riscos de sangramentos contra indicam a punção lombar para raqui ou peridural, sendo 
então indicada a anestesia geral. 
  Nesta modalidade de anestesia, a intubação traqueal pode elevar a PA até níveis 
críticos. Também não são desprezíveis os riscos da instrumentalização e passagem da 
cânula traqueal em pacientes consideradas de “intubação difícil”, incluindo dificuldades 
para a oxigenação e traumas. 
 
Operações ampliadoras (Episiotomia, perineotomia) 
  A realização de episiotomia ou perineotomia devem seguir as recomendações da 
clínica obstétrica. Porém, em pacientes com plaquetopenia (< 100.000 mm³) os 
procedimentos devem ser muito ponderados em vista das dificuldades do controle do 
sangramento. Sob esta ótica, quando possível, a perineotomia seria o método preferencial 
em vista de menor risco de sangramento. 
  Aqui deve ser também ser destacado que métodos de proteção perineal devem ser 
utilizados amplamente pois mesmo as lacerações decorrentes do parto podem produzir 
hemorragias catastróficas nessas pacientes. 
 
Cesárea 
  Na maioria das situações os tempos cirúrgicos preconizados obedecem às rotinas do 
serviço onde se dá preferência à técnica de Pfannenstiel para o acesso à cavidade 
abdominal. Porém, táticas cirúrgicas diversas devem ser consideradas em situações 
especiais: 
 
Abertura da parede abdominal:  

✓ Na técnica de Pfannenstiel, o descolamento da aponeurose deve ser econômico de 
forma a reduzir os riscos de hematomas subaponeuróticos. 

✓ Em pacientes com plaquetopenia (<100.000 mm³), considerar a possibilidade de 
abertura da parede abdominal utilizando incisão longitudinal. 

✓ A hemostasia em todos os tempos deve ser rigorosa em vista da hemo concentração, 
ou seja, a perda sanguínea terá maior repercussão nestas pacientes.  

✓ Considerar a colocação de drenos subaponeuróticos ou na cavidade de forma a 
monitorar o sangramento nestas pacientes. 

Incisão uterina: 
  Diante de prematuridade extrema a abertura da cavidade uterina através do 
segmento pode ser impossível e com maior risco de sangramento. Assim, a incisão 
longitudinal segmento corporal está indicada.  Acrescente-se ainda a vantagem de melhor 
acesso para aplicar manobras necessárias para a extração de fetos em apresentação 
anômala reduzindo os riscos de toco traumatismos. 
Atonia uterina 

   Os riscos de atonia uterina nestas pacientes não são desprezíveis, tanto no parto 
normal como na cesárea. O dano endotelial universal e consequente dificuldade de 
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perfusão e oxigenação universal pode dificultar a resposta fisiológica fibra uterina. Além 
disso outros elementos podem agravar esta condição como a plaquetopenia e o 
descolamento prematuro da placenta. As equipes devem se antecipar aplicando a rotina 
preconizada para o controle do sangramento e devem estar preparadas para aplicar a 
sutura hemostática de B-Lynch de forma a reduzir as chances de histerectomia puerperal 
ou realiza-la quando necessário. 
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ROTINAS NA ASSISTÊNCIA AO PUERPÉRIO 
Nelson Sass 
Cuidados durante o período puerperal 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
            As condições maternas no pós parto frequentemente são negligenciadas em vista 
da impressão, equivocada, de que o parto e a retirada placenta resultam na cura imediata 
da PE. Na realidade, as primeiras 72 horas de puerpério em especial podem ser críticas, 
convivendo com o agravamento do quadro clínico materno, incluindo a possibilidade de 
eclâmpsia, CIVD e progressão nas disfunções orgânicas. Portanto, alguns aspectos relativos 
ao manejo clínico destas pacientes são muito importantes para a segurança materna. 

Vamos nos concentrar em tópicos que frequentemente geram dúvidas nas equipes, 
em especial em pacientes com PE.  
 Uma ampla variedade de cenários pode estar presente. Para aquelas com quadros 
leves (PAS ≤ 140 mmHg e PAD ≤ 90 mmHg), usualmente os dias subsequentes transcorrem 
com recuperação progressiva. Nos casos mais graves, a manutenção de medicamentos e 
de controles mais rígidos serão necessários. As recomendações que vamos apresentar a 
seguir, devem ser ajustadas a cada situação. 
 
MANUTENÇÃO DO SULFATO DE MAGNÉSIO 
 Levando em conta a possibilidade de agravamento do quadro clínico materno, 
incluindo a possibilidade de ocorrência de eclâmpsia puerperal, o MgSO4 deve ser 
mantido por pelo menos 24 horas ou mesmo introduzido diante de riscos de eclâmpsia 
puerperal. A interrupção será individualizada e baseada no cenário clínico. Não há razões 
que impeçam a manutenção além de 24 até que as condições maternas claramente 
estejam em patamar seguro. 

A necessidade da manutenção da sondagem vesical deve ser individualizada. 
Pacientes que exibem recuperação evidente e em condições de diureses espontânea, 
podem ter a sonda retirada e os controles anotados nas micções. A manutenção do 
MgSO4 não impede a reintrodução de dieta, caso o juízo clínico entenda pertinente.  
 
CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL 
 Os níveis de PA na maioria das vezes sem mantêm em relação às condições ante 
parto ou podem mesmo se agravar. Cerca de 25% das pacientes progride no 
comprometimento de órgãos alvo.  

Algumas razões para a elevação dos níveis de PA:  
1) O processo fisiopatológico ainda em expansão;  
2) A mobilização de líquido dos espaços extravasculares para o volume intravascular. 
3) O manejo inadequado da dor no pós operatório. 
 No período de pós operatório imediato, onde a paciente permanece em jejum, o 
controle deve ser exclusivo com hipotensores parenterais, no caso a hidralazina, nos 
mesmos esquemas posológicos recomendados. O alvo terapêutico é a manutenção da PAS 
< 140 mmHg e PAD < 90 mmHg. Na medida em que a paciente tenha condições e receber 
medicações via oral, suspender o hipotensor parenteral e iniciar medicamentos VO.  

Não existem evidências para identificar vantagens entre as diversas alternativas 
(Vide tabela 1, pg. 32), sendo que as escolhas devem se basear na experiência clínica de 
cada serviço. Desta forma, recomendamos o esquema: 
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1º opção: Metildopa 

✓ Iniciar dose máxima (2,0 g/dia) e ajustar até dose ótima para a meta de controle. 
✓ Atenção aos efeitos colaterais como tonturas, sonolência, hipotensão postural. 
✓ Dose total diária: 0,75 a 2,0 g VO, dividida em três ou quatro tomadas. 

 
Se necessária associação de drogas: 

 
1ª opção: Nifedipina 

✓ Iniciar com 10 mg 12/12 horas, adequando segundo a demanda.  
✓ Dose total diária: 10 a 80 mg VO, dividida em duas ou três tomadas. 

 
 

ECA e BRA  
Estas classes de hipotensores são consideradas aceitáveis para o controle materno 

e para a lactação. Porém não devem ser a primeira alternativa e deverão ser somados no 
esquema terapêutico inicial na dependência do cenário clínico. A evidência é escassa, mas 
aparentemente a passagem pelo leite tem sido considerada segura. Porém, para mães 
com recém nascidos prematuros, a introdução destes medicamentos deve ser feita com 
cautela e alerta da equipe de neonatologia. Está indicado: 
✓ Caso não se obtenha o controle adequado com as alternativas iniciais. 
✓ As doses são recomendadas na Tabela 1, página 32. 
 
Diurético de alça (Furosemida) 
✓ Uso restrito para pacientes em insuficiência cardíaca, segundo critério clínico. 
 

Para puérperas hipertensas crônicas, o alvo de controle da PA é o mesmo. Aplica-se 
também aqui todas as recomendações quando existe a sobreposição da pré-eclâmpsia, 
onde o cuidado não difere em função da sobreposição de processos hipertensivos. 

Em relação à opção de drogas para o controle da PA, nossas recomendações 
podem aqui ser aplicadas, ainda que possa de ser considerado o retorno de medicamentos 
que foram suspensos em função de contraindicação na gestação. Isto diz respeito às 
classes ECA e BRA, onde para muitas pacientes existem benefícios para seu controle 
justificando sua utilização. Aqui devem ser ponderados os riscos e benefícios em relação à 
segurança para o aleitamento materno. 

 
CONTROLES LABORATORIAIS 
 Como já comentado, o comportamento da pressão arterial pode ser variável em 
função do cenário inicial e de fenômenos de mobilização de líquidos que podem 
influenciar na previsibilidade do retorno basal. 

Porém, o comportamento os exames laboratoriais é quem vai oferecer a melhor 
parametrização da recuperação da paciente. Para tanto, uma relação simples e objetiva 
pode ser essencial para esta observação. Os exames necessários, serão:  

✓ Hemograma com a contagem de plaquetas, 
✓ Creatinina plasmática,  
✓ TGO  
✓ DHL.  
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Não é recomendada a avaliação seriada da proteinúria pois esta pode permanecer 
presente por várias semanas. Em vista dos riscos futuros, é recomendável uma nova 
avaliação destes exames, agora sim com a inclusão da proteinúria, em cerca e 6 meses. 

Não existe uma clara recomendação sobre o intervalo das avaliações. Não há 
razões aceitáveis para avaliações com menos de 24 horas. O intervalo entre 48 e 72 horas 
parece razoável. 
 

BALANÇO HÍDRICO  
  Para pacientes em condição grave ou mesmo crítica, o balanço hídrico intra 

operatório e nos dias subsequentes são fundamentais de forma  a compensar a melhor 
perfusão tecidual em vista de sangramentos anormais no intra operatório e reduzir os 
riscos de uma expansão inadequada considerando a pressão osmótica do plasma 
possivelmente comprometida pela proteinúria e o dano renal intrínseco à patologia. 

  Estima-se que um adulto produz e elimina através de vários sítios orgânicos cerca 
de 2500 ml/24 horas. A tabela 1 ilustra as estimativas de ganhos e perdas nas 24 horas. 

 
Tabela 1 – Estimativa de produção e eliminação de líquidos em 24 horas. 

  

GANHOS (ml) PERDAS (ml) 

Alimentos líquidos      700 - 1500 Rins             800 - 1500 

Alimentos sólidos          600 - 700 Pulmões       200 - 300 

Água de oxidação          200 - 300 Pele               400 - 500 

 Fezes             100 - 200 

Total:                            1500 - 2500 Total:         1500 - 2500 

 
Portanto este deve ser o volume mínimo de cristaloides ofertado por via 

endovenosa em 24 horas. Na medida que a dieta é reintroduzida, as infusões serão 
progressivamente reduzidas ou mesmo interrompidas. 
Balanço hídrico no intra operatório 
 Em pacientes com PE grave, a hemo concentração, as alterações da pressão 
osmótica do plasma e da função renal, são grandes desafios para uma infusão segura de 
líquidos durante a cirurgia. Acrescente-se ainda que as perdas podem ser maiores pelo 
maior risco de hemorragia em vista da necessidade de incisões uterinas segmento 
corporais, maior tempo de liberação do RN por apresentação anômala e dificuldades na 
contratilidade uterina após a dequitação.  

Apesar das dificuldades de aferição precisa deste balanço, é recomendável adotar 
um ritmo de infusão que não seja negativo ao ponto de dificultar a perfusão global, 
incluindo o risco de necrose tubular aguda e nem excessiva a ponto de sobrecarregar o 
sistema cardiovascular e facilitar o edema agudo do pulmão. Adotar uma hidratação 
sustentada com cerca de 2 a 10 ml/Kg de peso para cada hora de cirurgia de forma a 
manter um ritmo de diurese entre 30 e 60 ml/hora.  

O balanço hídrico intra operatório deve ser descrito no prontuário fazendo parte da 
evolução do POI juntamente com a descrição da cirurgia e o plano de prescrição (Tabela 2). 
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Tabela 2: Modelo de cálculo de balanço hídrico no intra operatório 
 

GANHOS PERDAS 

Cristaloides Diurese 

Sangue Sangramento (peso de compressas) 

Medicações Perdas insensíveis (2-10 ml/Kg/hora) 

Outros  

TOTAL TOTAL 

 
Balanço hídrico no pós operatório 

Pacientes em íleo adinâmico e recuperação pós cirúrgica necessitam de um volume 
aproximado de 30 a 35 ml/kg em 24 horas (Ex: 80 Kg X 30 ml = 2400 ml/24 horas). Os 
mesmos alertas em relação a observar a resposta desta intervenção em termos de 
observar o ritmo de diurese que deve ser mantida entre 30 e 60 ml/hora. Na medida que a 
dieta vai sendo introduzida, ajustar a infusão EV ou mesmo interromper. A mobilidade do 
líquido extra vascular e sua eliminação produz diurese progressiva e redução no peso 
corporal. A pesagem destas pacientes pode auxiliar no monitoramento da evolução cínica. 
  Diante de oligúria (diurese < 25 ml/hora), avaliar em primeiro lugar a necessidade 
de corrigir o balanço hídrico, caso negativo. Recomendamos que esta seja a primeira 
intervenção, não havendo evidências consistentes de que a utilização de furosemida para 
induzir a diurese traga benefícios. 

A creatinina plasmática será um elemento importante para o diagnóstico. Caso 
apresente valores normais, na maioria das vezes a diurese vai retornar gradativamente ao 
normal na medida que a infusão for corrigida e a intensidade do processo regredir. 

Caso a creatinina exiba valores anormais (≥ 1,1 mg/dl), a possibilidade de dano 
renal é razoável, incluindo a possibilidade de necrose tubular aguda e, ainda que menos 
frequente, necrose cortical bilateral. Nestas condições deve ser solicitado o apoio da 
equipe de nefrologista para a conduta pertinente. 

 
MANEJO DA DOR DO PÓS-OPERATÓRIO (CESÁREA, EPISIOTOMIA)  
 A dor é considerada o 5º sinal vital e deve ser registrada com os outros quatro 
sinais: temperatura, pulso, pressão arterial e frequência respiratória. A dor produz uma 
série respostas sistêmicas tais como a elevação do tônus simpático, vasoconstricção e 
consequente aumento da resistência periférica, aumento da frequência e do débito 
cardíaco, aumento do consumo de oxigênio, redução no tônus gastrointestinal e urinário e 
o aumento do tônus muscular. 
 Portanto, o controle adequado no pós operatório e especialmente importante 
nestas pacientes. Para tanto, é preciso identificar se a dor está presente e em que 
intensidade, tratar de forma apropriada e observar a resposta terapêutica após cerca de 1 
hora. Isto significa busca ativa, procurando se antecipar à condição e não agir apenas pela 
queixa da paciente.  
 O tratamento deve ser iniciado antes da dor e ser mantido até o final da fase de dor 
mais intensa, ou seja, as primeiras 48 horas. Para pacientes que receberam fentanil ou 
morfina no bloqueio, habitualmente não referem dor por cerca de 24 horas, mas mesmo 
assim a introdução do analgésico deve ser iniciada já no pós operatório imediato. 
 Em pacientes que tiveram parto vaginal sem anestesia, manter segundo a 
demanda. Para aquelas com episiotomia, adotar as mesmas doses, porém por via oral.  
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 A primeira opção é a dipirona nas doses de 30 até 50 mg/Kg/dose. A dose máxima 
é de 8,0 a 10 g/dia. O risco de agranulocitose é situado em 1,1/1 milhão de casos. As doses 
serão individualizadas e a resposta monitorada.  

 
DIPIRONA 

Exemplo: paciente 70 kg X 30 mg = 2,1 g por dose.  
Sugestão: 2,0 g EV 8/8 horas iniciando no POI. (Dose total 6,0 g/dia) 
Passar para 2,0 g VO 8/8 horas quando em condição de receber dieta. 
Adequar as doses nos dias subsequentes segundo a demanda da paciente.  

 
  Caso a resposta dipirona seja insatisfatória, recomendamos o uso do cloridrato de 

tramadol, uma substância segura quanto à depressão respiratória ou alterações 
cardiovasculares. Existem apresentações para via oral e parenteral. As doses 
recomendadas são as seguintes: 

 
CLORIDRATO DE TRAMADOL 

Doses de 50 a 100 mg a cada 6 ou 8 horas, EV ou VO. 
  Dose máxima de 400 mg/dia. 
 
  Considerando que estas pacientes apresentam danos renais em intensidade 

variável, ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO HORMONAIS NÃO DEVEM SER UTILIZADOS em vista 
dos riscos de nefro toxicidade.  

 
LACTAÇÃO 

O aleitamento materno e o contato com o bebê devem ser estimulados o mais 
precoce possível, seja no alojamento conjunto ou na unidade neonatal que cuida do bebê 
prematuro. Tais ações são muito importantes para incentivar o vínculo mãe-bebê. 

 As opções preferenciais de drogas hipotensoras para o controle materno não 
contra indicam o aleitamento materno. Reafirmamos aqui a cautela no uso de drogas das 
classes ECA ou BRA na lactação de RN prematuros. O mesmo em relação ao uso de 
diuréticos que podem interferir na quantidade de leite. 

 
INIBIÇÃO DA LACTAÇÃO 

Para as situações onde a inibição da lactação se faz necessária, o método a ser 
adotado será o enfaixamento mamário precoce. O uso de bromoergocriptina, cabergolina 
e lisurida está contra indicado nestas pacientes em vista dos efeitos no sistema 
cardiovascular e risco de eventos adversos agudos. 

 
APOIO EMOCIONAL 

A possibilidade de estresse pós traumático nestas pacientes é fato comum em vista 
do impacto do enfrentamento do processo agressivo da pré-eclâmpsia, das dificuldades de 
lidar com a quebra da expectativa de uma   gestação e parto idealizados, além das 
angústias relacionadas ao seu bebê lutando pela sobrevivência na UTIN ou mesmo o 
extremo da morte neonatal. Tudo isso justifica a atenção das equipes e em especial do 
grupo de psicólogas para acolher estas demandas e oferecer um espaço de escuta que 
forma a apoiar este momento muito difícil.  
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ALTA HOSPITALAR 
O momento da alta será individualizado. Casos graves, provavelmente necessitarão 

permanecer os dias necessários até que a condição clínica seja estável e segura bem como 
seja a clara a recuperação do quadro laboratorial. Em pacientes que apresentaram 
quadros graves, o tempo de permanência provável será de no mínimo de 5 dias. 
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SÍNDROMES HIPERTENSIVAS DA GRAVIDEZ: CUIDADOS DE ENFERMAGEM 
Marisa Victoria Diniz 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) enfatizam que a Enfermagem, incluindo as enfermeiras obstetras, 
desempenham um papel vital na prestação de serviços essenciais de saúde em todos 
os níveis de atenção que são cruciais para promover a saúde e prevenir doenças1. 

Todas as atividades desenvolvidas por enfermeiras, se norteiam em aspectos 
científicos, tecnológicos e humanísticos, estando focadas no ato do cuidado integral à 
saúde no seu mais amplo conceito.  

Especificamente no contexto que envolve a saúde da mulher, a enfermeira 
obstetra tem dentre tantas atribuições (funções administrativas, assistências, 
educativas e de pesquisa) relevante importância em todas as fases da vida 
reprodutiva: planejamento familiar, preconcepção, pré-natal, intraparto e puerpério;  
podendo inclusive se estender a puericultura, no acompanhamento das etapas do 
crescimento e desenvolvimento do recém-nascido até adolescência. Tais atribuições 
são reconhecidas pela resolução do COFEN 516/2016 e lei no 7.498/86, que dispõe 
sobre o exercício profissional da Enfermagem2-4.  

Estatísticas do Ministério da Saúde (MS) apontam as síndromes hipertensivas 
na gestação (SHG), em especial a pré-eclâmpsia (PE), como principal causa de 
mortalidade materna, decorrente de complicações ocasionadas por múltiplos 
fatores. A falta de acesso aos serviços de saúde, de cuidados adequados durante a 
assistência pré-natal e hospitalar  (inexistência de infraestrutura adequada  e pelo 
diagnóstico e manejo dos profissionais incorretos) é realidade frequente nos países 
em desenvolvimento, sendo responsável por um grande número de internações em 
centros de tratamento intensivo(05) e altos custos hospitalares. Além da imensa taxa 
de mortalidade, também constitui substancial fator causal relativo às limitações 
definitivas na saúde da mulher e graves problemas decorrentes da prematuridade 
iatrogênica associada, sendo a PE a principal causa de prematuridade eletiva no Brasil6. 

Por ainda se tratar de uma síndrome não totalmente conhecida7, a PE tem 
como única alternativa preventiva a identificação precoce dos fatores de risco, o que 
possibilita o diagnóstico prévio às manifestações clínicas dessa patologia e permite aos 
profissionais da saúde a tomada condutas mais objetivas e consequentemente coíbe 
desfechos desfavoráveis para o binômio mãe-feto8. 
 Cerca de 25% das pessoas que apresentam medidas aumentadas de pressão 
arterial (PA) no consultório têm HIPERTENSÃO DO AVENTAL BRANCO. O diagnóstico 
pode ser confirmado por medidas seriadas (preferentemente feitas por enfermeiras) 
ou por monitorização ambulatorial da PA (MAPA). Há poucos estudos sobre a 
repercussão deste tipo de distúrbios na gestação, alguns apontando que em até 50% 
destes casos haja evolução para hipertensão gestacional (HG)8.    

Na gestante, a hipertensão arterial sistêmica (hipertensão crônica) se refere a 
diagnosticada antes do início da gestação ou até a 20a semana de idade gestacional.  O 
surgimento após a 20a sem. de gestação a classifica como hipertensão induzida pela 
gestação, provavelmente PE8. 

Para o diagnóstico de hipertensão arterial (HA) são considerados os valores 
absolutos de PA sistólica > 140 mmHg e/ou diastólica > 90 mmHg (PA diastólica 



54 

 

identificada pela fase V de Korotkoff8,9 e ausência de demais sinais e/ou sintomas que 
apontem agravos da afecção (Vide Tabela 2, pg. 15 e Tabela 3, pg. 16).  

Na PE, além da HAS, surgem elementos que apontam o comprometimento de 
órgãos maternos: elevação da PA, cefaleia, turvação visual, dor abdominal, edemas, 
presença ou não de proteinúria (RPC > 0,3 ou 300 mg/24h) e possíveis alterações de 
outros exames laboratoriais (ex.: função hepática e renal). Nesta situação, 
inevitavelmente, os exames relacionados ao bem estar fetal passam a apresentar 
parâmetros anormais8,9. Quanto ao momento do diagnóstico, a PE é PRECOCE 
(ocorrência antes da 34a semana) e TARDIA (34a semana até o final do puerpério)11. 

O melhor tratamento para a PE é a interrupção da gestação (extração da 
placenta), que pode ser benéfico à gestante, mas não ao feto (riscos da 
prematuridade).  Por esse fato, mesmo ambos estando em risco, muitas vezes é 
instituído tratamento conservador para assegurar maior grau de maturidade fetal9, 10. 

A Síndrome HELLP é a emergência que pode determinar a interrupção da 
gestação com PE, sendo diagnosticada pelo comprometimento hepato-hematológico 
(distúrbio hemolítico, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia) e em geral 
apresenta os seguintes sinais e sintomas: mal-estar generalizado, cefaleia intensa, 
distúrbios de visão, confusão mental, dispneia, epigastralgia , náusea, vômito, dor em 
hipocôndrio direito, edemas, oligúria, elevação da PA e sérias alterações nos exames 
laboratoriais (hemólise, elevação das enzimas hepáticas, plaquetopenia, sendo que a 
proteinúria pode estar ausente)8, 10. 

A eclâmpsia é uma condição crítica da PE, com grande potencial de risco 
materno-fetal, caracterizada pelo surgimento de convulsões tônico-clônicas 
generalizadas que não podem ser atribuídas a outras causas10. Essas convulsões 
podem ocorrer no período pré-parto (50%), durante o parto (20%) e no período pós-
parto (11%-44%)8. A eclâmpsia tardia, excepcional, ocorre entre 48 horas e quatro 
semanas pós-parto sendo definida após a exclusão de outras causas11,12. 

Cientes da necessidade da promoção de um atendimento multiprofissional 
especializado que permita o diagnóstico precoce e o tratamento das mais variadas 
complicações da SHG, bem como da disponibilização de recursos tecnológicos 
avançados para a melhoria dos resultados neonatais (qualidade e sobrevida)10, 13, o 
Hospital São Paulo (HSP), através do Sistema  Único de Saúde (SUS), conjuntamente a 
Escola Paulista de Enfermagem (EPE) e de Medicina (EPM) prestam assistência de 
média e alta complexidade às clientes portadoras da SHG e seus RN com diretrizes 
terapêuticas conforme orienta o MS5,8. 

Durante todo o processo gravídico-puerperal é ofertado à essas mulheres uma 
assistência de atenção integral e multidisciplinar (equipe composta por médicos, 
Enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, etc.), onde 
todos os profissionais envolvidos trabalham num esforço conjunto e sincronizado, 
focado na prevenção. A abordagem assistencial com aspectos humanísticos e moldada 
por estratégias pertinentes favorecem a elaboração de um plano de cuidados 
direcionado, específico e qualificado, com intervenções educativas individualizadas e 
pautadas na análise das especificidades do contexto sócio econômico de cada cliente. 
Todas condutas são baseadas nas melhores e mais atualizadas evidências científicas, o 
que proporciona um tratamento de excelência capaz de reduzir os possíveis danos 
ocasionados durante esse processo de saúde-doença8.  
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Como as ações educativas fazem parte dos eixos norteadores da prática de 
Enfermagem nos vários serviços de atenção à saúde15, a inserção do profissional 
enfermeiro especializado em Obstetrícia ao grupo interdisciplinar de assistência de alta 
complexidade a mulheres portadoras da SHG, corrobora positivamente13 em todas as 
etapas da assistência à maternidade. 

  
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA – AMBULATÓRIO DE SHG – ASSISTÊNCIA PRÉ NATAL (PN) 
Primeira abordagem - Triagem        

A assistência PN de qualidade é a forma mais eficaz de redução da mortalidade 
materna e perinatal10, sendo inerente o bom desempenho da equipe que presta 
assistência13. 

Para isso, a equipe multiprofissional do PN deve dispor de conhecimento 
técnico-científico atualizado, ser assídua, pontual, participativa, comprometida, 
integrada internamente e com os demais setores ou serviços que prestem cuidados na 
atenção a essa gestante (pronto-socorro obstétrico, centro obstétrico, unidade de 
internação de obstetrícia, laboratórios, etc.). Ainda nos requisitos básicos para uma 
boa assistência são necessários: a disponibilidade de condições adequadas: recursos 
humanos (no de profissionais suficiente, devidamente aptos e treinados) e de 
infraestrutura (área física, mobiliários, equipamentos e materiais de consumo e 
medicamentos). Apesar dos avanços, o sistema de saúde público atual está aquém das 
necessidades dos usuários e dos profissionais, condições que só podem ser 
solucionadas em esfera mais ampla.  
 De forma empática e humanizada (por meio da aptidão à escuta, diálogo franco, 
fala gentil, olhar compreensivo, do toque que demostre conforto e acolhimento) o 
enfermeiro obstetra deve realizar a anamnese obstétrica de rotina, com ênfase no 
diálogo investigatório específico para o rastreio dos fatores de risco para as SHG 
(favorecer possível conclusão diagnóstica de predisposição para PE). 

• Fatores de risco: histórico familiar de SHG (avó, mãe e irmã), prematuridade 
materna (gestante com baixo peso ao nascer), se primigesta ou multípara com 
novo parceiro, idade materna (extremos reprodutivos: GT adolescente ou com 
mais de 40 anos), gestação múltipla, raça negra, obesidade, intervalo interpartal, 
sangramentos no 1o trimestre da gestação, inseminação artificial, hidropisia fetal 
(não imune),  “homem de risco” (parceira anterior desenvolveu PE), histórico 
obstétrico pregresso (SHG em gestação anterior, aborto e gestação molar) e 
comorbidades associadas (HAC e doença renal pré-existente, diabetes mellitus, 
síndrome anti-fosfolípide, trombofilias hereditárias e doenças autoimunes)8. 

• Sinais e sintomas (referidos):  mal estar, cefaleia, tonturas, zumbido no ouvido, 
distúrbios visuais, dor ou rigidez na nuca, dispneia, epigastralgia, dores no peito 
ou abdome, sensação de formigamento nos membros, sangramentos, edemas, 
alterações urinárias, elevação do peso corpóreo e dos níveis pressóricos8. 

• Ao exame físico: atentar à percepção de sinais hipertensivos (aumento dos níveis 
pressóricos, do peso corpóreo, alterações vasculares e edemas) (08). 

• Uso de medicamentos: orientações sobre necessidade de mudanças de 

medicações no primeiro trimestre de gravidez5 e encaminhamento imediato à 

equipe medica para a prescrição adequada. 

Procedimentos de rotina 
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 Para uma avaliação precisa dos controles de rotina durante a assistência PN, os 
passos abaixo descritos devem ser seguidos criteriosamente e todos os aparelhos 
disponíveis devem estar em perfeito funcionamento, conterem o registro do IMETRO, 
estarem devidamente calibrados e com certificação dentro do prazo de validade 
(Engenharia Clínica). 
   
Aferição do peso corpóreo  

• Executar procedimento em local adequado (ambiente reservado e iluminado). 

• Tarar a balança (mecânica ou digital). 

• Orientar GT sobre o procedimento a ser realizado. 

• Higienizar as mãos (conforme protocolo). 

• Forrar a balança com papel toalha. 

• Solicitar redução das vestes da GT ao máximo possível, inclusive retirando os 
sapatos. 

• Conduzir a GT até balança e oferecer ajuda (risco de desequilíbrio e queda).  

• Proceder a leitura e comunicar a paciente o resultado. 

• Ajudar paciente a descer da balança e calçar os sapatos se preciso. 

• Remover e descartar a forração de papel.  

• Higienizar as mãos. 

• Anotar resultado no cartão de pré-natal e prontuário da paciente. 
 
Mensuração da altura corpórea  

• Orientar GT sobre o procedimento a ser realizado. 

• Higienizar as mãos.  

• Forrar a balança com papel toalha. 

• Solicitar que a GT que retire os sapatos e qualquer acessório que esteja na cabeça 
(tiaras, presilhas, chapéus, bonés, etc.), auxiliar se necessário.   

• Conduzir a GT até a régua antropométrica da balança e oferecer ajuda (risco de 
desequilíbrio e queda).  

• Orientar postura correta (costa para a barra de medição, a cabeça alinhada 
olhando para frente e coluna vertebral ereta, joelhos e pés juntos e calcanhar em 
contato com a régua). 

• Posicionar a parte móvel da régua no ápice da cabeça.  

• Fixar a régua com o recurso disponível na balança (trava ou parafuso de fixação). 

• Proceder a leitura e comunicar a GT o resultado. 

• Ajudar GT a descer da balança e calçar os sapatos. 

• Remover e descartar a forração de papel.  

• Higienizar as mãos.  

• Anotar resultado no cartão de PN e prontuário da GT. 
 
Aferição da PA 

• Conferir previamente se GT está confortável e preparada (deve estar com bexiga 
vazia, em repouso físico por pelo menos por 30 minutos, se sente dor ou sofreu 
algum stress emocional, se fumou ou ingeriu: cafeína, álcool e algum outro tipo de 
estimulante nos últimos 60 minutos). 

• Executar procedimento em local adequado (ambiente confortável). 
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• Para esfigmomanômetro manual: ambiente deve ser silencioso para correta 
ausculta dos sons de Korotkoff e com iluminação que permita a correta leitura da 
pressão na escala do manômetro tipo aneroide.  

• Higienizar as mãos. 

• Orientar a GT sobre o procedimento e a posicionar sentada com dorso recostado 
na cadeira, mantendo os membros livres, descruzados e sem sustentação de peso 
(como bolsas, mochilas, etc.).  

• Conferir a medida da circunferência do braço da GT (preferencialmente o 
esquerdo) em centímetros com auxílio de uma fita métrica flexível (ponto médio, 
entre acrômio e olecrano) e utilize o tamanho de manguito recomendado 
(informação localizada na parte interna do manguito).  É possível utilizar a tabela 
de Maxwell14 (Vide página 14), para a correção dos valores da PA caso não 
disponha da variação de tamanho de manguito adequada8. 

• Colocar o manguito no braço 3 cm acima da fossa cubital, sem permitir folgas e 
posicione a parte indicada (compressiva) sobre a artéria braquial. 

• Posicione o braço o estendendo e elevado na altura do átrio (metade do osso 
esterno)8 da GT e dispondo a palma da mão para cima.   

• Atentar para blusas e agasalhos de mangas longas, pois quando puxadas no sentido 
do pulso para braço podem garrotear o membro e/ou aumentar a circunferência 
do braço devido ao volume gerado, fatos que possibilitam erros nos resultados da 
aferição e nessas circunstâncias, sempre solicitar a retirada. 

• Com o estetoscópio posicionado aos ouvidos, localizar através da palpação a 
artéria braquial na região da fossa cubital, sem comprimir o local, posicione a 
campânula (diafragma) do estetoscópio.   

• Fechar a válvula de pressão e inflar o manguito através do bulbo (pera) com 
movimentos repetidos e rápidos até notar a ausência de som.  

• Iniciar a deflação do manguito lentamente ao soltar um pouco a válvula de 
pressão. 

• Proceder a aferição pela ausculta identificando estas 5 fases: 
1. som de Korotkoff 1 (K1) som forte, súbito e definido - PA diastólica (PAD). 
2. som de Korotkoff 2 (K2) sequência de sopros suaves e longos. 
3. som de Korotkoff 3 (K3) alteração de padrão, os sons passam a ser claros e 

intensos. 
4. som de Korotkoff 4 (K4) sons se apresentam mais suaves e abafados – PA 

sistólica (PAS). 
5. som de Korotkoff 5 (K5) desaparecimento completo dos sons8,09. 

• Liberar completamente a válvula do bulbo para completo esvaziamento do 
manguito e o retirar do braço da paciente. 

• Higienizar as mãos.  

• Comunicar o resultado da aferição à GT, anotar no cartão de PN e realizar anotação 
de Enfermagem em prontuário. 

Conferir a Idade gestacional (Naegle e USG), checar exames (laboratoriais e de 
imagem), vacinas, encaminhamentos solicitados ainda pendentes (verificar urgências e 
agilizar processos quando necessário) e realizar agendamento para o grupo de 
hipertensão na gestação de forma breve conforme rotina. 

Fornecer a GT orientações de modo simples e objetivo sobre todos preparos 
necessários para prováveis exames a serem realizados no dia da consulta (exame 
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ginecológico, coleta de material para citologia oncológica, coleta de sangue para rotina 
laboratorial, realização de ultrassonografia, etc.) e antecipar etapas quando pertinente 
para colaborar com a rotina instituída em protocolos (documentação necessária, 
abertura de registro hospitalar, agendamentos, encaminhamentos, etc.). 

Todos agendamentos (consultas e exames) devem ser agilizados e facilitados 
em decorrência do perfil da população atendida (fator tempo e evolução da gestação, 
condições clínicas maternas e riscos de agravos). 
Evolução da gestação 

O acompanhamento do enfermeiro obstetra nos retornos da GT com SHG ao 
serviço de PN de alto risco é valoroso já na pré-consulta médica,  pela realização ou 
observação criteriosa dos controles dos sinais vitais (SSVV) e peso corpóreo, pela 
possibilidade de um breve diálogo com a cliente, momento onde é permissível indagar 
sobre queixas que possam ter correlação direta no agravamento da doença, esclarecer 
reservadamente dúvidas pontuais,  percepção da necessidade de suporte de outros 
profissionais da equipe multiprofissional(13), etc. 

Durante a consulta, exames ou procedimentos (oferecer suporte, executar, 
orientar e/ou supervisionar) prescritos pelo médico ou orientados em protocolos:  
administração de medicamentos,   aferição dos SSVV, checagem da proteinúria (fita 
reagente de uroanálise), checagem da glicemia capilar (dextro), coleta de materiais 
para exames laboratoriais, realização da cardiotocografia, suporte durante a 
ultrassonográficos, etc. 

Na pós-consulta médica: elucidar dúvidas e fornecer orientações (patologia, 
dieta, medicamentos, exames, vacinas, agendamentos, encaminhamentos, reforço a 
adesão ao tratamento proposto, etc.).  
 Os retornos as consultas devem ser monitorados, a percepção de ausências 
recorrentes não comunicadas ao serviço de PN podem indicar abandono do 
tratamento e sendo indispensável a realização de busca ativa dessas mulheres 
faltosas(13) (via administrativa: contato telefônico, telegrama, e-mail, mensagem de 
WhatsApp, ou via serviço social: localização de serviço da rede básica de saúde 
próximo de sua residência através de seu cadastro SUS e solicitação de 
encaminhamento de agente de saúde para averiguação e/ou recrutamento). 
 Todas as informações da assistência PN devem ser descritas no prontuário da 
GT (eletrônico ou de papel, conforme disponível na instituição hospitalar), assim como 
o cartão de PN fornecido a GT.  

 
GRUPOS EDUCATIVOS - AMBULATÓRIO DE SHG 
Sala de espera: 

Cada processo gravídico-puerperal é uma experiência única e indescritível para 
a mulher, fase marcada por muitas transformações biopsicossociais, vivência de 
sentimentos ambivalentes (medo, felicidade, ansiedade, alegria, insegurança, amor, 
etc.), momento de grande expectativa e superação para a mulher e também para o 
homem15. 

O acréscimo da carência de informações a esse período potencializa ainda mais 
esses sentimentos, fator que pode refletir negativamente na adesão da assistência 
pré-natal. Em casos onde é instaurado à condição gestacional uma doença como a SHG 
que é passível de tantos distúrbios, as chances sucesso do tratamento proposto 
passam a ser ainda menores, o que redobra os riscos de agravos materno e perinatal.  
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Possibilitar apoio psicológico e acesso ao conhecimento efetivamente 
propiciam a melhor adesão ao tratamento(17), portanto desde a primeira abordagem 
assistencial (humanizada), todas as necessidades expressas ou percebidas (GT e 
familiares) exigem do profissional que a assiste uma especial atenção e perfeita 
sincronia na comunicação com os demais integrantes da equipe interdisciplinar, afim 
de atuarem conjuntamente com estratégias adequadas e coerentes nas intervenções 
educativas individualizadas ou grupais. 

Não só as orientações pontuais ofertadas de modo individualizado, mas 
também a participação em grupos educativos voltados a assistência PN possibilitam 
grande acesso a informação16,17, sendo as reuniões grupais uma maneira não 
hierarquizada bastante eficaz e aceita pelas pacientes.  Nos grupos o 
compartilhamento de saberes, a interação e troca de experiências entre os 
participantes e os profissionais que os integram, corroboram para melhora na saúde 
física, mental e emocional da mulher no ciclo gravídico-puerperal. Nesta perspectiva, 
as atividades de educação em saúde atuam como ferramentas para promoção da 
saúde e desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva15-17. 

As dramatizações e dinâmicas são estratégias de grande auxílio para o 
intercâmbio de informações entre os participantes e os profissionais de saúde, além de 
fugirem do estilo “palestra”15, que não é muito interessante em grupos educativos 
dessa natureza em virtude das condições impostas pela gravidez e puerpério (micção 
frequente, sonolência, desconforto postural, amamentação, cuidados com o bebê, 
etc.). Ainda assim, caso eleita a opção de aula expositiva, essa deve ser breve, com 
linguagem de fácil compreensão, podendo ser agregado recursos materiais educativos 
de apoio (visuais e/ou áudio visuais) para tornar a aprendizagem mais dinâmica e 
construtiva. 
 A escolha do espaço a ser utilizado é de suma relevância (deve ser: claro, 
arejado, possuir acomodação para todos e ser reservado), sua organização deve ser 
antecipada (disposição das cadeiras em forma circular)16 e o convite para a formação 
do grupo deve ser estendido também aos pais e familiares15.  

As táticas mais aceitas para a realização de grupos educativos no ambulatório 
de HG (experiências prévias) eram sequencialmente: breve apresentação, dinâmica de 
grupo (rápida, fácil e divertida), escolha de um tema de interesse (manifestação 
espontânea ou estratégia de sorteio) e discussão do tema pelo grupo. A reunião 
sempre transcorreu como um “bate papo informal”, mas organizado e direcionado 
pelos profissionais presentes (equipe multiprofissional), que atuavam como 
moderadores e introduziam todo conteúdo necessário sobre o tema escolhido como 
de interesse em etapas; entre relatos, comentários, opiniões e dúvidas provenientes 
dos participantes.  
 Grupos educativos também permitem aos participantes maior compreensão, 
valorização e reconhecimento da importância que cada profissional que integra a 
equipe interdisciplinar exerce durante a assistência ao ciclo gravídico-puerperal15.  
 
Temas de importância a serem abordados durante a assistência PN de GT com SHG 
(de modo sequencial ou intercalado as orientações gerais descritas a seguir): 

• O que é HA e quais os riscos durante a gestação (mãe e feto)? 

• Quais os sinais e sintomas hipertensivos na gestação? 

• Nutrição na gestação com SHG. 
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• Importância do controle de ganho de peso corpóreo durante a gestação.   

• Importância do controle da PA. 

• Importância das atividades físicas. 

• Importância da redução do stress e do repouso (em DLE e membros inferiores 
elevados). 

• Importância do acompanhamento pré-natal especializado (alto risco) e adesão ao 
tratamento. 

• Informações tratamento o medicamentoso, eventuais efeitos adversos dos 
medicamentos prescritos e sobre possibilidade de ajustes posológicos 

• Quando ir ao pronto socorro? 
 

• Temas de orientações gerais durante a gestação: 

• Assistência PN - Sua importância e como funciona? Qual a frequência de consultas 
e exames? 

• Cuidados durante o 1o   trimestre de gestação. 

• Sintomas comuns na gravidez. 

• Evolução da gestação (alterações maternas e fetais). 

• Prevenção de infecção urinária. 

• Cuidados de higiene - autocuidado durante a gestação.  

• Vacinação da GT e sua importância. 

• Nutrição: alimentação saudável e importância do controle de peso corpóreo na GT. 

• Sexualidade na gravidez. 

• Efeitos do álcool e do fumo durante gestação. 

• Afastamento trabalhista remunerado - Auxílio saúde. 

• Licença maternidade. 

• Preparo dos mamilos e cuidados com as mamas. 

• Preparo da mala da maternidade. 

• Preparo do quarto do bebê. 

• Preparo do enxoval do bebê. 

• Quais são sinais de trabalho de parto? 

• Violência contra mulher. 

• Direitos e benefícios legais durante a gestação. 

• Quando ir ao pronto socorro? 
 

Parto: 

• Parto natural. 

• Normal. 

• Fórceps. 

• O que é episiotomia? 

• Cesárea. 

• Violência obstétrica. 
 
Anestesia: 

• Local. 

• Raquidiana. 

• Geral. 
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Puerpério: 

• Importância da boa alimentação, sono e hidratação no puerpério. 

• Modificações do estilo de vida durante o puerpério. 

• Cuidados de higiene - autocuidado durante o puerpério. 

• Cuidados com ferida operatória. 

• O que é loquiação? 

• Sutiã adequado durante a amamentação. 

• Importância e vantagens do aleitamento materno. 

• Técnicas de amamentação. 

• Mamas flácidas, túrgidas ou ingurgitadas. O que fazer? 

• Ordenha mamária. 

• Tratamento de fissuras mamilares. 

• O que é mastite? Como evitar? 

• Banco de leite humano e a importância da doação de leite materno. 

• Sexualidade no puerpério  

• Planejamento familiar - contracepção e amamentação. 

• Direitos e benefícios legais durante o puerpério e para consultas de puericultura. 
 
Cuidados do RN: 

• Curativo do coto umbilical do RN. 

• Banho do RN. 

• Calendário de vacinas do RN. 

• Consultas de puericultura. 

• Troca de fraldas. 

• Teste do pezinho. 

• Banhos de sol do RN. 

• Registro civil do RN e cartão SUS. 
 
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA – SHG – INTERNAÇÃO HOSPITALAR. 
Processo de Enfermagem 
 Independentemente do quadro clínico, toda paciente com diagnóstico de PE 
deve ser hospitalizada para acompanhamento rigoroso em unidade obstétrica de 
gestação de alto risco, pois subitamente pode desenvolver complicações graves o 
suficiente para resultarem em óbito materno e/ou fetal. Outros benefícios observados 
com a internação de GT com PE incluem a redução em 50% do risco de morte fetal e 
aumento da idade gestacional e maior peso do RN ao nascer 8. 
 O cuidado é a essência do trabalho da Enfermagem e no âmbito da saúde da 
mulher, especificamente tratando-se da prática obstétrica, o enfermeiro especializado 
exerce um papel importante  no que concerne à humanização da assistência, tendo em 
vista que o processo gestatório e o período pós-parto sejam permeados por inúmeros 
sentimentos e que por vezes aliados à desinformação e a uma assistência pré-natal 
inadequada(13) podem requerer maior atenção durante o período de internação 
hospitalar.  
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A assistência de Enfermagem sempre está correlacionada as necessidades e 
condições da paciente, ou seja, de acordo com potencial risco de agravo ou grau de 
dependência. Para que essa assistência alcance excelência em qualidade é 
fundamental a realização do processo de Enfermagem, tarefa de responsabilidade 
exclusiva do enfermeiro, composta pelas etapas: avaliação da cliente (GT ou 
puérpera), diagnóstico de Enfermagem, planejamento da assistência, estabelecimento 
de resultados, intervenção e reavaliação contínua, sendo que o sucesso das ações 
propostas pelo enfermeiro pode ser prejudicado pela inexistência de condições 
necessárias (ex.: materiais, recursos humanos, equipamentos, etc.)13. 
 A execução contínua de todas as orientações prescritas no plano de cuidados e 
reavaliações constantes dos resultados são vitais e determinantes para que o 
enfermeiro confirme a eficiência das intervenções realizadas ou aponte pertinentes 
correções. Dentre os objetivos do processo de Enfermagem na internação hospitalar, o 
estímulo ao autocuidado sempre é reforçado, pois resulta na participaçāo ativa da 
paciente  na terapêutica e a torna corresponsável aos resultados.  
 Para que a condução de um tratamento de uma emergência hipertensiva na 
gestação transcorra corretamente etapas preparatórias devem ser rigorosamente 
cumpridas: treinamento permanente da equipe (ciência dos critérios diagnósticos da 
PE e reconhecimento dos sinais de gravidade, como também a capacitação para 
possíveis manejos e manobras), disponibilidade e conferência dos materiais e 
medicamentos necessários, checagem do perfeito funcionamento e validade do 
certificado de calibragem de equipamentos.  
 Todas as informações relacionadas a paciente devem ser registradas no 
prontuário e serem acessíveis a todos os membros da equipe multiprofissional. 
 
PE Leve 

• Sempre orientar previamente de forma clara e sucinta procedimentos a serem 
realizados para a cliente. 

• Realizar criteriosamente todos os controles (SSVV, peso corpóreo, batimentos 
cardio-fetais, eliminações). 

• Verificar a aceitação da dieta e ingesta hídrica proposta. 

• Promover ambiente favorável e estimular repouso no leito, preferencialmente em 
decúbito lateral esquerdo (DLE), podendo elevar a 30o a cabeceira e também os 
membros inferiores (MMII). 

• Oferecer conforto emocional e encorajar a cliente a exteriorizar dúvidas, medos e 
anseios. 

• Atentar para sinais e sintomas hipertensivos.  
Lembre-se: PA sistólica ≥ 160 mmHg e/ou PA diastólica ≥ 110 mmHg definem 
hipertensão grave e persistindo por mais de 15 minutos, já a classifica como 
emergência hipertensiva. Agilizar ao máximo exames laboratoriais prescritos e cobrar 
resultados, para evitar retardos no início do tratamento medicamentoso8.  
 
PE grave 
Manter próximo ao leito e de fácil acesso todo material para uma possível emergência: 

• Carrinho de parada cardiorrespiratória (PCR) completo. 

• Cânula de Guedel 
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• Medicamentos: sulfato de magnésio (MgSO4), hidralazina venosa, nifedipina oral, 
nitroprussiato de sódio e ampolas de gluconato de cálcio a 10%.  

• Coxim para descompressão da veia cava em caso de PCR (GT).                                                            

• Material para oxigenoterapia contínua ou intermitente: fluxômetro, cateter nasal, 
umidificador, máscara de Hudson e macro nebulizador. 

• Material para pressão venosa central (PVC) pronto para utilização, se necessários a 
instalação.  

• Bomba de infusão, monitor cardíaco, esfigmomanômetro, estetoscópio, oxímetro, 
sonar, etc. 

 
Conforme prescrição médica: 

• Estabelecer cateterismo venoso periférico de bom calibre em membro superior.  

• Estabelecer cateterismo vesical de demora (Foley). 

• Administrar medicações.  

• Controlar ingesta hídrica e aceitação da dieta.  

• Agilizar exames solicitados: coleta, encaminhamentos e cobrança de resultados. 

• Verificar necessidade de: reserva de sangue, materiais, medicamentos, sala 
cirúrgica e leito em unidade de terapia intensiva para mãe e RN(10). 

• Conferência frequente e criteriosa de todos os controles (eleger uma única pessoa 
para executar a tarefa, sempre utilizar os mesmos equipamentos para aferição, 
quando não monitorizada por equipamentos).   

• Promover repouso psíquico e físico, preferencialmente em (DLE) com decúbito 
elevado a 30°, em quarto isolado e com pouca luz, camas com grades (restringir GT 
se necessário) e diminuir visitas (orientar familiares). 

• Equipe deve ser capacitada e orientada à minimizar ruídos e processos dolorosos. 

• Proteger GT contra eventuais traumatismos, em casos de convulsões. 

• Manter supervisão permanente e boa comunicação das mudanças de condições 
clínicas apresentadas entre todos integrantes da equipe. 

Se situações de inconsciência instaladas agregar: 

• Utilizar cânula de Guedel. 

• Estabelecer a oxigenioterapia. 

• Proceder aos cuidados e controles com alimentação naso-enteral. 

• Realizar aspiração orotraqueal. 

• Promover mudança de decúbito programada seis vezes ao dia e uso de materiais 
adequados para redução da pressão e atrito em regiões mais propensas a 
formação de escaras (coxins, colchões apropriados, bolsas de água ou ar, curativos 
protetores, etc.). 

 
Puerpério  
A assistência à puérpera no pós-parto imediato  
 Além da atenção física e psíquica indispensáveis de praxe no período puerperal, 
na SHG a monitorização rigorosa por 48h é essencial pois podem apresentar sintomas 
de iminência de eclâmpsia (precisando receber novamente MgSO4) ou de URGÊNCIA 
HIPERTENSIVA (cuidados de UTI)11, 12, sendo mantida as recomendações como descrito 
anteriormente exceto pela supervisão da vitalidade fetal. 
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 O puerpério é o ápice para a função educativa da Enfermagem, conceitos antes 
adquiridos por essa mulher (durante a vida ou na assistência PN) que envolvem o 
autocuidado e o do RN serão colocados em prática com o nascimento, necessitando 
supervisão e auxílio já no transcurso do período da internação hospitalar.  
 De modo geral, para uma amamentação segura em casos de desfechos 
gestacionais complicados e com uso muitos medicamentos, é aconselhável uma 
avaliação rigorosa não só das condições clínicas dessa puérpera e do seu RN, mas 
também dos potenciais riscos que o aleitamento pode oferecer ao bebê decorrentes 
da utilização dessas substancias no tratamento dessa mãe pois todos os 
medicamentos, de alguma forma e com diferentes concentrações, passam para o leite 
materno7.   

Como a farmacocinética das drogas no leite materno depende de vários 
fatores, o parecer em relação à segurança na amamentação é orientado pela 
Academia Americana de Pediatria18, sendo prudente atualizações contínuas de toda a 
equipe. 
 Em situações seguras e possíveis, a amamentação deve receber suporte 
intensivo e contínuo da Enfermagem de ambas equipes, obstetrícia e Neonatologia10 e 
na impossibilidade do aleitamento materno o contato mãe-filho deve ser e estimulado 
e favorecido.  

Imediatamente após a alta hospitalar, a cliente (GT ou puérpera) deverá ser 
orientada quanto ao impresso de encaminhamento fornecido para o agendamento 
ambulatorial no setor de PN de HA e da necessidade de continuidade em seu 
tratamento. Precisará ser advertida sobre a existência de riscos de agravos no seu 
quadro clínico11, 12 durante o intervalo que anteceder a consulta médica de retorno e 
na presença de alguns dos sintomas de alarme, ela deverá se dirigir imediatamente ao 
serviço de pronto socorro obstétrico.  
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM OBSTÉTRICA – AMBULATÓRIO DE HIPERTENSÃO NA 
GESTAÇÃO – PUERPÉRIO 

Puerpério é o momento em que ocorrem intensas modificações físicas e 
psicológicas nas mulheres num pequeno espaço de tempo. Mesmo em situações 
puerperais provenientes de gestações de baixo risco (normalidade) esse período exige 
atenção especial dos profissionais da saúde. 

Mulheres com história de HG devem ser alertadas sobre a eventualidade de 
complicações severas a sua saúde mesmo após o parto(11, 12), bem como da recorrência 
em gestações futuras e de desenvolverem doenças cardiovasculares no futuro, à vista 
disto o acompanhamento durante o puerpério deve ser rigoroso e predispor a 
detecção de possíveis fatores de risco(19, 20).  

Habitualmente no ambulatório de PN de HA na gestação as consultas 
puerperais são realizadas no 10º, 20º e 40º dia do puerpério, porém poderão ser 
abreviadas a critério médico. 

Durante as consultas puerperais de portadoras de HG a Enfermagem deve 
proceder com o mesmo rigor na execução dos procedimentos como durante a 
assistência gestacional (aferição dos sinais vitais, peso corpóreo, etc.) e na investigação 
de sinais, sintomas e queixas hipertensivas devido a possibilidade de exacerbação da 
enfermidade, conforme descrito anteriormente.   
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Toda a equipe deve persistir no enfoque educativo como suporte de promoção 
da saúde e desse modo favorecer melhores resultados prognósticos para essa mãe e o 
no desenvolvimento de seu bebê. Em qualquer uma dessas oportunidades: consulta de 
Enfermagem, grupo educativo, pré e pós-consulta médica; é possível verificar a 
necessidade de complementação das orientações de temas abordados anteriormente 
(PN e internação hospitalar) mas que na vivência prática dessas ações se mostraram 
insuficientes e geraram dúvidas e dificuldades.   

 A reorientação de várias práticas educativas durante o período puerperal 
costuma ser habitual e tem suma importância para a contemplação das necessidades 
biopsicossociais da mulher nesse momento da maternidade. Todas as abordagens 
educativas devem ser pautadas no modelo individualizado, com estímulo à autonomia 
e valorização da puérpera. 

Temas como: cuidados puerperais, amamentação e cuidados com o RN 
costumam exigir suporte imediato já na primeira consulta ambulatorial do puerpério. 
Os demais assuntos (sexualidade, planejamento familiar, registro civil e cadastro no 
SUS do RN, exame do pezinho, vacinação, cuidados de puericultura e demais 
orientações) poderão ser discutidos nas consultas futuras.   

A condição de uma puérpera poder ter acesso a todo suporte e reorientações 
das práticas educativas relevantes  durante esse período a fortalece e empodera para 
a tomada de decisões que determinem a adoção de medidas importantes e benéficas 
para a saúde materno-infantil(21), deste modo, essa conjunção deve ser assegurada à 
todas puérperas até a alta ambulatorial (Obstetrícia).  

Ao término do ciclo de consultas do período puerperal e momento da alta do 
Ambulatório de Obstetrícia – SHG, a cliente deve ser encaminhada ao serviço de 
planejamento familiar e outras especialidades oportunas para prosseguir seu 
tratamento (HSP-UNIFESP ou em outros serviços). 
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GESTAÇÃO EM PACIENTES PORTADORAS DE TRANSPLANTE RENAL 
Nelson Sass 
 
INTRODUÇÃO 
            Ao longo das últimas duas décadas tem sido notável o número de transplantes 
renais em todo o mundo, sendo que o Brasil se destaca pelos vários centros 
transplantadores dispostos em várias áreas do país e em especial o Hospital do Rim e 
Hipertensão da Fundação Osvaldo Ramos (UNIFESP - Escola Paulista de Medicina). Em vista 
desta característica, o setor de hipertensão e nefropatias trabalha em cooperação para o 
acompanhamento pré-natal de gestantes portadoras de TR e também para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa na área, sendo que acumulamos ao longo doa 
anos uma importância experiência clínica na área. 
 Para que o manejo clínico e obstétrico desta situação seja conduzido com 
eficiência, vamos apresentar as inter-relações recíprocas e os aspectos mais relevantes 
para serem considerados. 
 

REPERCUSSÂO DA GESTAÇÃO NO RIM TRANSPLANTADO 
                 Na gestação normal, os aumentos do volume plasmático materno juntamente 
com a redução da resistência vascular são responsáveis por um aumento de 30 a 50% do 
fluxo plasmático renal e da taxa de filtração glomerular, fazendo com que os níveis 
plasmáticos de creatinina se mantenham na maioria das vezes abaixo de 0,6 mg/dl. O 
aumento da filtração glomerular pode acarretar discreta proteinúria, sendo considerados 
aceitáveis níveis urinários de até 0,3 g/dl em 24 horas ou RPC < 0,3.  

Em pacientes com TR estes processos adaptativos também afetam o rim 
transplantado com aumento do ritmo de filtração glomerular e redução da creatinina, 
porém se verifica que esta filtração pode ser reduzida a partir do terceiro trimestre, sem 
que seja confundida com disfunção do enxerto. O mesmo ocorre com a proteinúria que 
pode se acentuar ao longo do primeiro trimestre e pode se elevar até o final, podendo 
atingir três vezes mais os valores basais iniciais sem que isso tenha implicação clínica. 
                 Do ponto de vista anatômico, o enxerto renal é colocado na fossa ilíaca direita e 
as anastomoses vasculares realizadas entre artéria renal e artéria hipogástrica direita e 
entre veia renal e veia ilíaca externa direita. Esta posição do rim guarda relação direta com 
a expansão do útero gravídico com possível compressão e dilatação pielo-calicial 
comprometendo a filtração glomerular. Acrescente-se ainda que a estase pode aumentar 
os riscos de infecção urinária e mesmo pielonefrite com suas consequências. 

Quanto ao prognóstico do enxerto, não existem evidências conclusivas para afirmar 
se a gravidez poderia reduzir a vida útil do enxerto, mesmo em pacientes que 
apresentaram disfunção do enxerto durante a gestação, exceto situações que afetaram 
gravemente a saúde do órgão como por exemplo pré-eclâmpsia grave com IRA ou 
síndrome hemolítico urêmica, condições estas que podem ser catastróficas para a saúde 
renal independente de ser ou não transplantado.  

 
REPERCUSSÃO DO RIM TRANSPLANTADO NA GESTAÇÃO  
                 Apesar dos enormes avanços na técnica cirúrgica e de novas drogas 
imunossupressoras, este binômio representa riscos diferenciados em face de sua 
vulnerabilidade para infecções, da presença da doença que resultou no dano renal e as 
dificuldades para a estabilidade do enxerto.  De forma geral, destacam-se riscos para PE, 
prematuridade quer espontânea ou eletiva e ruptura prematura das membranas. Também 
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merecem destaque a presença de hipertensão arterial, anemia e dano renal residual 
(proteinúria e limitação na filtração glomerular). Acrescente-se ainda a maior possibilidade 
de infecções virais, em especial o HPV. 
 Do ponto de vista de aconselhamento e prognóstico, algumas características 
podem resultar em resultados mais satisfatórios (Tabela 1). 
 
Tabela 1 - Características clínicas e laboratoriais relacionadas ao prognóstico perinatal. 
 

1. Boa saúde e estabilidade funcional após 2 do TR. 

2. Ausência de proteinúria ou quando presente ser mínima.  

3. Ausência de hipertensão arterial ou quando presente bem controlada. 

4. Ausência de dilatação pielo-calicial. 

5. Níveis de creatinina plasmática menores ≤ 1,5mg/dl. 

6. Drogas imunossupressoras em doses baixas e estáveis. 

 

Conduta frente às intercorrências 
 Uma característica marcante no seguimento é a interação próxima com a disciplina 
de nefrologia, no caso o Hospital do Rim e Hipertensão. Há muito tempo esta relação é 
harmoniosa com o compartilhamento nas decisões, com ponderações pertinentes, mas 
sempre focadas nos interesses da paciente, equilibrando os interesses fetais.  
Hipertensão arterial crônica  
                 A presença de hipertensão arterial crônica é evento comum e as diretrizes 
seguem as mesmas recomendações quanto às alternativas de hipotensores já discutidos 
em capítulos anteriores. Quanto ao alvo de controle, ainda que as mesmas 
recomendações sejam aplicadas, há que se levar em conta a possibilidade de reduções 
excessivas ou mesmo hipotensão arterial acarretar problemas no fluxo vascular do enxerto 
comprometendo as taxas de filtração e mesmo perfusão do órgão. 
Anemia 
                 A anemia também é freqüente e pode ser decorrente de questões carenciais 
como na população geral. No caso, habitualmente pode responder à suplementação com 
sulfato ferroso. Porém, algumas pacientes dependem do uso da eritropoetina e são 
controladas no ambulatório da nefrologia. Não há contra indicações para a manutenção 
desta medicação na gestação.  
Drogas imunossupressoras 

Quanto às drogas imunossupressoras, não há restrições às alternativas mais 
comuns, como a ciclosporina e o tacrolimus. O esquema mais comum atualmente é a 
associação de tacrolimus, azatioprina e prednisona. Por outro lado, o micofenolato de 
mofetila e o sirolimus são contra indicados e, em vista da teratogenicidade, devem ser 
substituídos de forma ideal no período pré-concepcional ou suspensos o mais rápido 
possível. Felizmente são alternativas pouco utilizadas na prática clínica atual.  

Quanto à azatioprina, esta cruza a barreira placentária, porém não há relatos da 
associação com anomalias do desenvolvimento fetal. Quanto a prednisona, a passagem 
fetal é mínima e sem relatos de repercussões fetais. 
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Infecção urinária 

A condição de imunossupressão e as características da via urinária do rim 
transplantado (estase), podem facilitar a ocorrência de infecções, com suas consequências 
não só do ponto de vista obstétrico (prematuridade, ruptura de membranas) mas também 
pelos riscos de disfunção do enxerto, pielonefrite e mesmo a perda do enxerto! Portanto, 
o setor recomenda uroculturas + antibiogramas mensais de forma a identificar infecções 
subclínicas (bacteriúria assintomática), o agente presente e a sensibilidade às alternativas 
de antibióticos de forma a orientar o tratamento. 

De forma geral, as cefalosporinas de primeira geração (cefalexina, 2,0 g VO/dia) 
podem ser alternativas seguras como primeira alternativa empírica. Porém, algumas 
pacientes tem episódios de repetição ou outros fatores de risco e a opção do antibiótico 
será baseado no antibiograma. Situações especiais devem ser compartilhados com a 
equipe de nefrologistas. 
Pré-eclâmpsia 
 A condição de nefropatia crônica e presença de hipertensão crônica associadas 
com outras condições ainda não entendidas, fazem com estas pacientes tenham riscos 
muito maiores de PE em relação à população geral. As taxas são variáveis, mas podem 
variar para além de 50,0%. Desta forma, o monitoramento deverá ser muito cuidadoso, 
pois além dos riscos maternos e perinatais, o rim transplantado pode sofrer danos 
irreparáveis, incluindo a perda do enxerto.  
 Estas pacientes têm risco diferenciado para PE e não há nenhuma razão para 
realização do Doppler das artérias uterinas para “predição”. Em vista dos riscos, todas 
devem receber aspirina e recomendação de dieta rica em cálcio. A suplementação de 
cálcio deve ser recomendada com cautela e compartilhada com o nefrologista em vista dos 
riscos de formação de cálculos renais. 
 O diagnóstico de PE pode ser confundido em vista da possibilidade de disfunção do 
enxerto, que habitualmente cursa com elevação da PA, aparecimento ou piora da 
proteinúria e plaquetopenia, condição esta comum em função dos imunossupressores. 
 Em pacientes que apresentam disfunção do enxerto após a 20ª semana, a PE deve 
ser até prova em contrário, a primeira hipótese diagnóstica a ser considerado em vista das 
consequências já alertadas. Os critérios diagnósticos de PE são os mesmos e nestas 
pacientes em especial, a informação da relação s-FLT/PLGF é muito importante. 
 Os diagnósticos diferenciais para a disfunção do enxerto são: rejeição, necessitando 
ajustes nas doses dos imunossupressores, a infecção urinária e a insuficiência pós renal 
decorrente da compressão da via urinária pelo útero gravídico. 
 Para cada situação as intervenções seguem rotinas diversas. No caso da PE, as 
recomendações são as mesmas discutidas nos capítulos antecedentes, redobrando o 
cuidado para interceptar formas graves. Em relação ao sulfato de magnésio, a dosagem 
plasmática pode ser útil naquelas pacientes em creatinina plasmática acima de 1,2 mg/dl e 
em oligúria. 
CONDUTA OBSTÉTRICA 
                  Como recomendação geral, o parto normal é a opção preferencial nestas 
pacientes. Porém, há que se reconhecer que as taxas de complicações maternas e fetais 
podem resultar em maior necessidade de cesáreas. 
 Em relação aos interesses maternos, problemas intercorrentes como a PE e a 
disfunção do enxerto, implicam na necessidade de antecipação do parto. Ainda assim, 
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quando possível, a indução do parto deve ser considerada levando em conta a evidente 
redução dos riscos. 
 Quanto às questões fetais, a possibilidade de restrição do crescimento é mais 
freqüente em vista de problemas basais, como a HAC e a sobreposição de PE resultando 
em taxas de prematuridade superiores a 50,0%. A observação da evolução fetal deve ser 
individualizada, tendo como marco inicial US precoce preferencialmente feito entre 12 e 
14 semanas ou no primeiro trimestre, além de avaliações subsequentes associadas com 
estudo da circulação placentária e fetal pelo Doppler, de acordo com o cenário clínico.  
 No que diz respeito a cesárea, quando indicada eletivamente ou intra parto, alguns 
cuidados são fundamentais. Em primeiro lugar, os cuidados na anestesia, onde a 
hipotensão arterial pode ser catastrófica para o enxerto. Quanto à técnica operatória, os 
cuidados com a hemostasia são essenciais bem como o balanço hídrico durante o 
procedimento. 
 Para a abertura do útero a exposição do segmento deve levar em conta aderências 
decorrentes do processo cirúrgico prévio. Também a avaliação da posição do enxerto e o 
cuidado com válvulas para exposição do sítio cirúrgico devem ser aplicadas com muita 
cautela de forma a evitar trauma no enxerto. 
 O manejo do puerpério segue as mesmas recomendações, reafirmando aqui a 
contra indicação de AINH. Quanto à lactação, não existem contra indicações formais, mas 
esta decisão deve ser compartilhada com a equipe de neonatologia. Caso indicada a 
inibição da lactação, será realizada por método mecânico (enfaixamento). 
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DOENÇA RENAL CRÔNICA NA GRAVIDEZ 
Nelson Sass 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As mulheres portadoras de doença renal crônica apresentam infertilidade 
relacionada com múltiplos fatores relacionados à uremia tais como anovulia crônica, 
amenorreia e perda da libido. É difícil estimar de forma geral as chances de gravidez pois 
depende de múltiplos cenários. Estima-se uma taxa de gestação de 1/200 entre as 
pacientes submetidas ao tratamento dialítico. 

Entre aquelas que tem sucesso verifica-se maior risco de abortamento e 
complicações como pré-eclâmpsia e prematuridade. Também terão influências no 
prognóstico gestacional, a concomitância de fatores determinantes do dano renal, tais 
como lúpus eritematoso sistêmico, o diabete melito e a hipertensão arterial crônica. 
INTERAÇÕES ENTRE GRAVIDEZ E DOENÇA RENAL CRÔNICA 

A gravidez demanda adaptações expressivas na função renal sendo de se esperar que 
possam influenciar a capacidade funcional em rins comprometidos. Ainda que existam 
controvérsias no que diz respeito às possíveis influencias das modificações gravídicas sobre 
a evolução das doenças renais, não parece haver característica especial quanto ao tipo de 
doença analisada. O principal fator determinante do prognóstico dessas pacientes a 
reserva funcional apresentada previamente à gestação. John Davison dividiu 
arbitrariamente 3 categorias de pacientes: 

✓ Insuficiência renal leve: níveis séricos de creatinina ≤ 1,4 mg/dl;  
✓ Insuficiência renal moderada: creatinina de 1,4 até 2,8 mg/dl; 
✓ Insuficiência renal grave: creatinina > 2,8 mg/dl. 

Esse autor verificou que as pacientes pertencentes ao primeiro grupo apresentavam 
boa evolução gestacional com bom prognóstico quanto à função renal em longo prazo. O 
valor da creatinina em si é um parâmetro importante, mas tais situações coincidem com 
cenários clínicos mais favoráveis. 

 
DIÁLISE E GRAVIDEZ 

Os avanços obtidos nas técnicas de diálise e o melhor controle clínico por parte de 
equipe multidisciplinar têm refletido nos resultados perinatais entre as gestantes sob 
tratamento, ainda que o prognóstico se mantenha reservado em termos de riscos de 
abortamento, restrição do crescimento, polidrâmnio e prematuridade. Acrescente-se 
ainda a presença de HAC e sobreposição de PE. 

O conhecimento atual mantém os limites de uréia plasmática de 100 mg/dl para 
iniciar o processo dialítico ou como o alvo a ser atingido naquelas pacientes que já 
realizam o procedimento. Nestes casos, muitas vezes será necessário o aumento no 
número de sessões ao longo da semana até atingir os limites recomendados ou o menor 
nível possível. 

No que se refere à modalidade de diálise, teoricamente a diálise peritoneal seria 
mais adequada pois resulta em trocas metabólicas lentas e progressivas, com menor efeito 
na pressão arterial e anemia. Porém, o útero em expansão reduz a capacidade em termos 
de volume de solução para as trocas peritoneais, necessitando maior número de sessões.  

Por outro lado, a hemodiálise proporciona trocas metabólicas muito rápidas além 
dos riscos de riscos de hipotensão e anemia.  O controle da volemia pode ser difícil nessas 
pacientes durante as sessões, piorando os quadros de edema e polidrâmnio. O volume do 
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líquido amniótico é relacionado com à elevada concentração de produtos nitrogenados 
que atingem a circulação fetal acarretando diurese osmótica, sendo, portanto, um sinal 
indireto das dificuldades de estabilidade metabólica materna.  
  
CONDUTA OBSTÉTRICA 
 O seguimento destas pacientes segue as mesmas recomendações discutidas para 
as pacientes transplantadas renais onde as intercorrências podem ser muito semelhantes. 
O mesmo diz respeito ao seguimento fetal, em especial a observação do seu crescimento e 
do volume do líquido amniótico. 
 Em vista da maior possibilidade de complicações, será esperada maior taxa de 
cesáreas em vista de mitigar as complicações maternas e perinatais. 
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