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RESUMO 
 

 

As doenças hipertensivas da gravidez são um grupo de afecções que têm alta 

morbimortalidade, tanto materna quanto fetal. Fatores ambientais como aumento de 

peso e infecções durante a gravidez parecem estar associados a um risco maior de 

desenvolver essas doenças. Mulheres com nível sócio econômico mais vulnerável 

apresentam risco maior de doença e de complicações, incluindo maior mortalidade. 

Este estudo teve como objetivos avaliar a incidência das doenças hipertensivas da 

gravidez (pré-eclâmpsia e eclâmpsia) no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte, 

considerando uma série temporal, e avaliar fatores de risco associados para 

desenvolver estas doenças, considerando dados de centro de referência para gestação 

de alto risco. Os dados foram coletados do DATASUS no período de 2008 a 2014. Os 

dados do serviço de referência em doença hipertensiva da gravidez (Maternidade 

Escola Januário Cicco, em Natal) foram obtidos para o período de 2008 a 2014. Os 

dados referentes a fatores de risco familiar foram obtidos via entrevistas com as 

gestantes. As doenças hipertensivas da gravidez são mais frequentes no nordeste do 

Brasil. A incidência de doença hipertensiva da gravidez foi de 3,9% para o Brasil, 

enquanto para o Estado do Rio Grande do Norte foi de 9,5% (p<0,05). Por sua vez, a 

incidência de eclâmpsia foi de 0,4% no Brasil e 1,0% no estado do Rio Grande do Norte 

(p<0,05). A incidência de eclâmpsia tem se mantido estacionária no Brasil, como um 

todo, e no estado do Rio Grande do Norte, apesar do uso de sulfato de magnésio. A 

mortalidade por doença hipertensiva no Brasil foi de 0,48% dos casos, enquanto a 

mortalidade por eclâmpsia foi de 2,4%. Em resumo, a doença hipertensiva permanece 

como problema importante. Existem fatores preveníveis como menor índice de massa 

corpórea ao engravidar, controle de peso durante a gestação e melhor qualidade de 

dieta que podem influenciar, minimizando o risco da doença hipertensiva da gravidez e- 

ou suas complicações. 

Palavras-chaves: Epidemiologia, Síndrome HELLP; Pré-eclâmpsia; Imunologia, 

Citocinas, Brasil 
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ABSTRACT 

 
Hypertensive disorders of pregnancy are a group of illnesses that have high morbidity 

and mortality, both for the mother and the fetus. Environmental factors such as weight 

gain during pregnancy and infections appear to be associated with an increased risk of 

developing those diseases. Women more lower socioeconomic level have a higher risk 

of hypertensive disorders and their complications, including higher mortality. This study 

aimed to evaluate the incidence of hypertensive disorders of pregnancy (pre-eclampsia 

and eclampsia) in Brazil and in the state of Rio Grande do Norte, considering a time 

series, and to evaluate risk factors for disease, considering data from a reference center 

for high-risk pregnancy. Data were collected from the DATASUS from 2008 to 2014. The 

data of the reference service (Maternity Hospital Januário Cicco in Natal) were obtained 

for the period 2001 to 2014. The data for risk factors family were obtained through 

interviews with pregnant women. The incidence of hypertensive disorders of pregnancy 

was 3.9% for Brazil, while for the State of Rio Grande do Norte was 9.5% (p <0.05). In 

turn, the incidence of eclampsia was 0.4% in Brazil and 1.0% in the state of Rio Grande 

do Norte (p<0.05). The incidence of eclampsia has remained stationary in Brazil as a 

whole (p=0.560), and the state of Rio Grande do Norte, despite the magnesium sulfate 

use. Mortality due to hypertensive disease in Brazil was 0.48%, while mortality from 

eclampsia was 2.4%. Risk factors for preeclampsia in the state of Rio Grande do Norte 

included higher body mass index and maternal history of hypertension and 

preeclampsia. Family history of hypertension and pre-eclampsia indicates a genetic 

trend associated with risk of disease. In summary, hypertensive disorders of pregnancy 

remain an important health problem with implications for both women and children born 

of a preeclampsia pregnancy. There are preventable factors such as lower body mass 

index prior to pregnancy, weight control during pregnancy and better quality of the diet 

that decrease risk of hypertensive disorders of pregnancy and-or their complications. 

 
Keywords: Epidemiology; HELLP Syndrome; Pre-Eclampsia; Immunology; Cytokines; 

Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

As síndromes hipertensivas, as hemorragias, as infecções puerperais e as 

complicações do aborto constituem as principais causas de morte materna no Brasil.(6- 

9) As síndromes hipertensivas, unicamente, perfazem em torno de 22% das 

declarações de óbito em mulheres na idade reprodutiva (Brasil, Ministério da Saúde, 

2000), sendo necessária uma melhor compreensão dos fatores causais para minimizá- 

los. Está também visível que ocorreu redução dessas doenças nos países 

desenvolvidos, tendo resultante, principalmente, do diagnóstico e da intervenção 

precoces, com terapia anti-hipertensiva e resolução da gravidez.(10) No entanto, a 

realidade em outros países, como os do Sul da Ásia, da África Subsaariana e da 

América Latina é bem distinta, devido acompanhamento dessas gestações, de alto 

risco, ainda está distante do cenário ideal para permitir prevenção e controle de 

complicações.(11) 

Houve, nos últimos anos, avanços na identificação dos fatores de risco envolvidos 

no desenvolvimento da pré-eclâmpsia e demais doenças hipertensivas específicas da 

gravidez (DHEG), incluindo fatores genéticos, imunológicos e ambientais, assim como a 

fisiopatologia.(12;13) De forma importante, o uso adequado de drogas anti- 

hipertensivas e do sulfato de magnésio, para tratar a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia 

grave, mudou a história natural das DHEG.(14) 

No Brasil, a pré-eclâmpsia continua sendo um problema importante.(7) Estudo 

realizado em Natal mostrou que a incidência dessa doença era de 13,8%, 

aparentemente mais elevada do que para outras localidades do Brasil.(15) Nesse 

estudo, foi observado que o peso maior no início da gravidez era o fator de risco mais 

significativo.(16) Em outro estudo, em população com mesma origem étnica do anterior, 

foi observado que a pré-eclâmpsia grave estava associada à história familiar de 

hipertensão.(17) Portanto, há fatores passíveis de intervenção, como peso, que podem 

auxiliar a reduzir risco de desenvolver DHEG. 

Os dados oficiais sobre as DHEG no Brasil ainda são deficientes, uma vez que 

há subnotificação destes agravos. Por último, a identificação de fatores de risco 
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individual e familiar podem auxiliar à proposição de novas estratégias para minimizar o 

risco de uma gravidez pré-eclâmptica. Nosso objetivo foi compreender se há variações 

regionais na incidência da pré-eclâmpsia no Brasil e se os achados do Rio Grande do 

Norte poderiam ser semelhantes às demais regiões do país ou se existiria algum efeito 

que justificasse a elevada incidência de pré-eclâmpsia na população potiguar. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Determinar a incidência das doenças hipertensivas da gravidez no Brasil e no 

estado do Rio Grande do Norte. 

2.2. Avaliar a incidência temporal de doenças hipertensivas em mulheres no 

período 2008 – 2014, comparando as regiões geográficas do Brasil com o 

estado do Rio Grande do Norte; 

2.3. Determinar os fatores de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia leve e 

grave no Rio Grande do Norte, considerando casos tratados em serviço de 

referência para gravidez de alto risco. 
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3. REVISÃO 

 
3.1. Definição 

 

Relatos sobre as doenças hipertensivas específicas da gravidez (DHEG), 

incluindo a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, são bem descritos na literatura. A pré- 

eclâmpsia é uma doença específica da gravidez e é definida por hipertensão arterial e 

presença de proteinúria observadas, geralmente, após a 20ª semana de gestação. Essa 

doença é considerada espectral, com várias apresentações clínicas, podendo evoluir 

para quadros graves, como a eclâmpsia e a Síndrome HELLP. 

A eclâmpsia é definida quando da existência de convulsão, enquanto a Síndrome 

HELLP (acrônimo inglês Hemolysis, Elevated liver enzymes and Low Platelet) é 

caracterizada por disfunções hepáticas e eritrocitárias e plaquetopenia.(18) Persiste a 

discussão se os fatores envolvidos na pré-eclâmpsia são os mesmos determinantes da 

eclâmpsia e da Síndrome HELLP.(19;20) A Síndrome HELLP foi descrita por Weinstein 

em 1982 e está associada com risco elevado tanto de morte materna quanto fetal.(21- 

23) 

 

3.2. Epidemiologia das Doenças hipertensivas da Gravidez 
 

Os distúrbios hipertensivos da gravidez ocorrem em 6 a 8% de todas as 

gestações e representam uma das principais causas de morbimortalidade materna e 

neonatal no mundo.(24) A pré-eclâmpsia permanece como a segunda causa de 

mortalidade materna, representando cerca de 70 a 80.000 mortes por ano, com 99% 

dos casos ocorrendo em países menos desenvolvidos.(25) 

A incidência da pré-eclâmpsia depende de diversos fatores, havendo 

variabilidade elevada na dependência de fatores socioeconômicos de um país, variando 

de 1,5% na Suécia, 3,8% nos Estados Unidos da América e acima de 10% em países 

da África e América Latina.(10;26-28) No Brasil, a doença hipertensiva incide em 

aproximadamente 6 a 8% das gestações. Há ainda poucos estudos sobre o perfil 

dessas doenças no Brasil, principalmente considerando que o país apresenta 

dimensões continentais, com extrema heterogeneidade, incluindo as diferenças 

socioeconômicas, entre as regiões geográficas. Conforme mencionado anteriormente, 
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estudo prospectivo realizado na cidade de Natal, mostrou que a incidência global das 

doenças hipertensivas era de 17%, sendo a incidência da pré-eclâmpsia de 13,8%.(16) 

A variação na incidência da pré-eclâmpsia entre os países poderia estar relacionada a 

fatores étnicos, ambientais e genéticos, além de socioeconômicos; mas há fatores 

individuais. Estudos mostram que a distribuição das doenças hipertensivas acontece 

nos dois extremos da vida reprodutiva da mulher, ou seja, abaixo dos 18 anos ou acima 

dos 40 anos de idade.(12;29;30) 

Não há métodos preditivos ou preventivos dessa doença. Alguns substâncias 

como sFlt1/PIGF parecem que são detectadas anterior ao desenvolvimento da 

hipertensão e do aparecimento de proteinúria e poderiam funcionar como marcadores 

mais precoces auxiliando medidas de intervenções antes do aparecimento dos demais 

sinais.(31) 

A Síndrome HELLP ocorre em cerca de 0,1 a 0,8% das gravidezes e em 10 a 

20% das mulheres com pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia.(32;33) A incidência de 

eclâmpsia diminuiu substancialmente com a introdução do sulfato de magnésio como 

droga preventiva de desenvolvimento de eclâmpsia.(11) No entanto, o uso dessa droga 

ainda não está integralmente disseminada, em parte, devido ao desconhecimento 

quanto ao seu uso, em virtude de efeitos colaterais importantes.(34;35) 

De uma maneira geral, a mortalidade materna varia de 1,1% em países 

desenvolvidos a 24% em países menos favorecidos economicamente. (36;37) Em 

países como o Reino Unido, houve uma redução de 90% de mortalidade materna entre 

1952 e 2008, após uma maior atenção com a vigilância pré-natal e tempo oportuno para 

o parto.(38) 

 

3.3. Fatores de risco para doença hipertensiva 
 

As gestantes com risco de desenvolver doença hipertensiva podem ser 

identificadas pela presença de fatores epidemiológicos e clínicos. A falta de assistência 

pré-natal ou assistência precária impede o reconhecimento dos fatores de risco e 

propicia a evolução das formas leves para as formas graves de pré-eclâmpsia. 
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A maioria dos casos de pré-eclâmpsia ocorre em mulheres nulíparas e como a 

primeira gestação tende a ocorrer em mulheres jovens, a maioria dos casos se dá 

nesse grupo.(39;40) Atualmente, as mulheres por pertencerem à força de trabalho 

tendem a engravidar mais tardiamente, podendo estas terem um risco de complicações 

distintas daquelas anteriormente observadas, quando a primeira gravidez ocorria antes 

dos 25 anos. 

Inúmeros outros fatores, em diferentes graus, estão associados com o risco de 

desenvolver pré-eclâmpsia. Duckitt e Harrington (2005), em revisão sistemática, 

observaram que os dois maiores fatores de risco para pré-eclâmpsia são: a história 

prévia de pré-eclâmpsia, que aumenta o seu risco em sete vezes, e a presença de 

anticorpos antifosfolipídeos, com risco nove vezes maior.(41) Destacam-se, ainda, 

fazendo parte do grupo de maior risco, a doença renal crônica, doenças autoimunes e 

diabetes mellitus. Dentre os fatores de risco de moderada gravidade observa-se uma 

prevalência em pacientes com história familiar de pré-eclâmpsia, hipertensão crônica, 

gravidez múltipla, fertilização in vitro, idade materna avançada, intervalo 

intergestacional maior que dez anos, elevado índice de massa corpórea (IMC) antes da 

gravidez e ganho excessivo de peso na gravidez.(13;42;43) 

Excesso de ganho de peso e edema generalizado tendem a preceder o 

desenvolvimento da Síndrome HELLP em mais de 50% dos casos.(44;45) Os sintomas 

usualmente costumam ser expressivos e sua intensidade sempre muda 

espontaneamente. É caracterizada pela exacerbação durante a noite e recuperação 

durante o dia. Mulheres com Síndrome HELLP parcial apresentam poucos sintomas e 

desenvolvem menos complicações que aquelas com a forma completa. Contudo, a 

Síndrome HELLP parcial ou incompleta pode evoluir para a completa.(46) Em alguns 

casos, os sintomas da Síndrome HELLP são parte do cortejo da pré-eclâmpsia e podem 

ser condição diagnosticada como doença viral, doença biliar, hepatite, púrpura 

trombocitopenia idiopática ou trombótica e lúpus. Os sintomas apresentados podem ser 

de fadiga ou mal-estar, retenção de líquido ou excesso de peso, cefaleia, náuseas e 

vômitos com aumentos, dor na parte superior do abdômen, visão turva, sangramento 

nasal ou mesmo convulsões. De uma maneira geral, os sintomas mais frequentes da 
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Síndrome HELLP são hipertensão arterial, hepatomegalia e edema de membros 

inferiores. A dor localizada no andar superior do abdômen é indicativa de lesão hepática 

grave, geralmente com presença de ruptura hepática, que é causa de mortalidade 

importante, sendo necessária intervenção cirúrgica de urgência para minimizar risco de 

morte.(47) 

 

3.4 Fisiopatologia e imunologia das doenças hipertensivas 
 

O feto é considerado um enxerto semi-alogênico, sendo um produto de 

histocompatibilidade de dois indivíduos, expressando os antígenos HLA maternos e 

paternos. A gravidez, então, é um desafio para a mãe que tem que tolerar e acomodar  

o feto, e ao mesmo tempo manter a habilidade para elicitar resposta imune 

competente.(48-50) 

A placenta entra em contato direto com o sangue materno e deve assim ser 

tolerada pelo sistema imune. O trofoblasto, unidade celular da placenta, reconhece 

micro-organismos e elabora uma resposta imune, produzindo mediadores 

protetores.(51;52) A pré-eclâmpsia é, em parte resultante da placentação anormal, 

seguida de disfunção endotelial e o desenvolvimento de uma resposta inflamatória 

exagerada.(53;54) A Figura 1 mostra o esquema de placentação numa gravidez com 

pré-eclâmpsia e numa gravidez normotensa.(4) 

A Figura 2 detalha os aspectos relativos a fatores angiogênicos que estão 

envolvidos com a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. 

O contato direto célula-a-célula, entre o blastocisto e o endométrio, é 

estabelecido, pela primeira vez, em torno de seis dias após a fertilização do óvulo, 

sendo iniciada a aceitação imunológica do concepto, e com isto o reconhecimento 

materno da gravidez e desenvolvimento placentário. A compreensão dessas interações 

iniciais entre o trofoblasto e o sistema imune materno, durante a implantação e 

placentação, pode auxiliar a compreender distúrbios e, eventualmente, contribuir com 

desenvolvimento de drogas para tratar as desordens das DHEG.(55) 
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O primeiro trimestre da gravidez é caracterizado pela resposta imune inata, com 

migração de células imunes para superfície e permitindo vigilância contra invasão de 

microrganismos. A decídua humana contém alto número de células do sistema imune, 

dentre as quais, 75% de células são NK (Natural Killer); 20% são macrófagos; 1,7% de 

células dendríticas e células T regulatórias. Para que haja aceitação da gravidez, o sítio 

de implantação não poderá estar suprimido; pelo contrário, deverá estar ativo e 

funcional.(56) Por outro lado, durante a rejeição do enxerto, há um remodelamento da 

resposta imune materna, que favorece o linfócito T a diferenciar-se no perfil Th1 com 

indução de uma resposta inflamatória, produção de interferon gama, interleucina 2 (IL- 

2) e fator de necrose tumoral (TNF), em detrimento do perfil Th2, anti-inflamatório, que 

é muitas vezes suprimido, que levaria à produção de IL 4, 5, 9, 10 e 13.(57;58) 

Portanto, o balanço entre os braços da resposta imune é fundamental para o sucesso 

da implantação e desenvolvimento de uma gestação saudável.(59) Trabalhos recentes 

sugerem que os linfócitos T regulatórios são muito importantes para implantação do 

embrião.(60;61) Assim, as células Tregs exibem ampla diversidade, fenotípica e 

funcional, que se relaciona intimamente com o estado de diferenciação de células T 

convencionais, presentes no mesmo ambiente regulatório.(62) 

As células deciduais, as células do sistema imune, as citocinas, entre outros 

fatores, estão envolvidos com o desenvolvimento da placenta. Eles influenciam 

diretamente na sobrevivência, proliferação e diferenciação das células do trofoblasto e 

quando há um descompasso nesse eixo a principal consequência é uma isquemia 

placentária. Uma das teorias mais aceitas sobre as causas da pré-eclâmpsia tem como 

base a implantação anormal da placenta no leito uterino, devido à ausência da 2ª onda 

de invasão trofoblástica que ocorre em torno da 16ª a 20ª semana de gravidez. Assim, 

a resistência arterial não é regulada adequadamente com os vasos, permanecendo 

estreitos, resultando em isquemia placentária.(63;64) A hipoperfusão placentária se 

torna mais pronunciada com a progressão da gestação. Esse evento isquêmico acaba 

levando à injúria do endotélio vascular por mecanismo ainda pouco compreendido. O 

endotélio lesado pela isquemia promove coagulação e aumenta sua sensibilidade aos 

agentes vasopressores. 
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Há estudos que mostram associação entre infecção, viral ou bacteriana, e pré- 

eclâmpsia, sugerindo que a resposta imune na gravidez induzida quando da presença 

de patógenos pode ser um fator indutor. (65;66) A presença de infecção, mesmo 

subclínica, pode levar à inflamação.(67) Estudos também sugerem a participação de 

receptores da família Toll-like na pré-eclâmpsia. 

Os receptores do tipo Toll (TLRs) são uma classe de receptores relacionados à 

imunidade inata localizados na membrana plasmática ou estruturas endossomais, e 

estão presentes em células endoteliais, macrófagos, neutrófilos, linfócitos B, além de 

outros grupos celulares.(68) Essa classe de receptores possui a capacidade de 

reconhecer padrões moleculares e desencadear respostas pró-inflamatórias. Acredita- 

se que os TLRs reconhecem constituintes pertencentes às células trofoblásticas e essa 

interação gera a produção de citocinas pró-inflamatórias. Trabalhos sugerem um 

aumento de citocinas pró-inflamatórias TNFα, IL-6 e IL-8 em mulheres com pré- 

eclâmpsia quando comparadas com gestantes normais.(69-73) Por outro lado, numa 

gestação fisiológica, a resposta imune adaptativa Th2 prevalece em detrimento a Th1; 

sabe-se que a resposta Th2 é essencial para homeostase e esse processo é 

dependente da produção de IL-10. Todavia, estudos mostram que mulheres com pré- 

eclâmpsia apresentam níveis diminuídos de IL-10 quando comparadas a gestantes 

normais. 

Observa-se um aumento significativo de citocinas pró-inflamatórias no 2º 

trimestre de gravidez no fluido amniótico e no soro de pacientes com pré-eclâmpsia. De 

fato, isso pode explicar a inadequada invasão trofoblástica e a redução dos níveis de IL- 

10 em gestantes que apresentam pré-eclâmpsia. A figura 3 mostra as principais vias do 

sistema imune envolvidas com a gravidez. 

 
 

. 
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Figura 3. Resposta imune na gravidez e fatores imunológicos envolvidos na pré-eclâmpsia. 
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Os macrófagos, monócitos e, especialmente, as células NK presentes na 

decídua são as principais células envolvidas na placentação e são elos entre a 

resposta imune inata e adaptativa. Essas células liberam citocinas que 

contribuem para implantação e invasão do trofoblasto. (51;74;75) Há ativação de 

linfócitos T que levam à produção de citocinas do perfil Th2, favorecendo o 

desenvolvimento de uma gravidez saudável.(76) Estudos demonstraram que a 

subpopulação de monócitos e macrófagos CD14 e CD11b estão elevadas na 

pré-eclâmpsia e são responsáveis pela produção de citocinas como IL 1B, IL6 e 

IL8. (77;78) 

 

3.5. Tratamento das doenças hipertensivas da gravidez 

A alfametildopa é a droga de primeira escolha no Brasil para o tratamento 

inicial das doenças hipertensivas. Tem como efeito principal a estabilização do 

fluxo sanguíneo útero-placentário. É uma droga segura e efetiva para seu uso 

durante a gravidez.(79;80) Constitui um agente α-agonista central que diminui a 

resistência vascular sem diminuir o débito cardiáco. Outras drogas podem ser 

usadas para tratar as DHEG, dependendo das intercorrências e risco da 

paciente, como: Labetalol, Atenolol, Hidralazina, Nifedipina, Sulfato de Magnésio 

e Corticosteroides. 

A utilização do sulfato de magnésio, descrita pela primeira vez por Lazard 

(1925) e posteriormente avaliada através de diversos ensaios clínicos 

multicêntricos e revisões sistemáticas, modificou a história natural da pré- 

eclâmpsia grave e da eclâmpsia. Essa droga demonstra ser ideal tanto para a 

profilaxia como para o tratamento das convulsões eclâmpticas, reduzindo o risco 

de morte materna.(81;82) O Magpie Trial (MAGnesium sulphate for Prevention of 

Eclampsia, 1995) foi um estudo caso controle multicêntrico internacional 

envolvendo 175 hospitais em 33 países nos quatro continentes, incluindo 

cidades no Brasil; a cidade de Natal foi um dos centros de pesquisa que 

comparou o sulfato de magnésio versus placebo . Esse estudo demonstrou a 

efetividade do sulfato de magnésio em termos de redução do risco de 

recorrência da convulsão e de morte materna, tanto em relação à fenitoińa 

quanto ao diazepam.(81) 

O sulfato de magnésio tem ação específica no córtex cerebral e seu efeito 

anticonvulsivante é dado pelo bloqueio na junção neuromuscular. Ele age no 
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receptor ligado à epilepsia que está localizado no hipocampo, levando à 

vasodilatação cerebral e reversão do vasoespasmo. O nível sérico terapêutico 

do sulfato de magnésio é de 4,2 a 8,4 mg/dL. Ele atravessa a placenta e alcança 

o soro fetal, porém está reduzido no líquido amniótico.(83) Portanto, o uso de 

sulfato de magnésio é recomendado em todos os casos de pré-eclâmpsia grave 

e eclâmpsia. 

Diante do diagnóstico da Síndrome HELLP, o tratamento expectante não 

está indicado em nenhuma idade gestacional.(83-86) O uso de esteroides ainda 

não está bem estabelecido no tratamento da síndrome HELLP, havendo 

resultados divergentes entres os grupos estudados. No entanto, alguns 

estudiosos recomendam o uso de dexametasona em pacientes com contagem 

de plaquetas abaixo de 100.000 cells/µL. Essa recomendação está baseada em 

experiências clínicas relativamente consistentes encontradas em estudos 

observacionais.(87;88) 

Em estudo prospectivo de intervenção terapêutica, não randomizado, no 

qual foram arroladas 62 pacientes com Síndrome HELLP completa, realizado na 

Maternidade Escola Januário Cicco em Natal, Rio Grande do Norte, verificou-se, 

pela avaliação dos marcadores hepáticos, que o uso da dexametasona reduz de 

forma significativa a microtrombose hepática e estabiliza a hemostasia, assim 

como melhora a injúria renal, permitindo propor desenvolvimento de estudo 

randomizado para avaliar o impacto do seu uso na Síndrome HELLP.(89) . No 

entanto, estudo randomizado duplo cego realizado na Colômbia não mostrou 

efeito benéfico do corticoide na síndrome HELLP.(87;88) 

O tratamento definitivo da pré-eclâmpsia grave, Sińdrome HELLP e 

eclâmpsia é a resolução da gestação. A interrupção da gravidez está indicada 

dependendo de fatores como idade gestacional, gravidade, bem-estar fetal e 

presença ou não de complicações. Entretanto, a instalação precoce da doença 

aumenta a chance de prematuridade, com subsequente incremento da 

morbimortalidade perinatal. Assim, na tentativa de prevenir complicações 

perinatais, várias condutas têm sido propostas, enquanto não é possiv́el ou 

recomendável interromper a gravidez. Essas condutas incluem a corticoterapia, 

para aceleração da maturidade pulmonar fetal, expansão do volume plasmático, 

repouso materno, terapia anticonvulsivante com o sulfato de magnésio e 
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tratamento anti-hipertensivo. A conduta expectante pode ser recomendada em 

casos selecionados, com monitorização rigorosa do binômio mãe-feto, quando 

ainda não há maturidade pulmonar fetal.(90) No entanto, a melhor terapêutica 

para essa síndrome deve ser individualizada, visando sempre a redução dos 

altos índices de morbimortalidade materna e fetal por prevenção de 

complicações.(80;91) 

3.6. Os objetivos do Milênio e saúde materna 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram estabelecidos 

em 2000 pela Declaração do Milênio da Organização da Nações Unidas (ONU). 

A Declaração do Milênio estabelece compromissos concretos que, cumpridos 

nos prazos planejados, levariam a uma significativa melhoria na qualidade de 

vida da humanidade até 2015.(92) Infelizmente, suas metas ainda não foram 

alcançadas. 

De fato, os ODM despertam a necessidade de enfrentar e, se possível, 

erradicar algumas históricas mazelas sociais incluindo a pobreza extrema, a 

fome, a falta de acesso à educação de qualidade, a iniquidade de gênero, as 

doenças e mortes evitáveis, a exploração predatória do ambiente, a 

precariedade das condições de vida. Nesse sentindo, o quinto ODM trata 

especificamente das condições de saúde das gestantes, com duas metas para 

serem atingidas no presente milênio: a redução da mortalidade materna em três 

quartos do nível observado em 1990 e a universalização do acesso à saúde 

sexual e reprodutiva. Intervir nessa fase do desenvolvimento é fundamental para 

dar chances iguais a todos os seres vivos, uma vez que o período de gestação e 

o primeiro ano da vida de um ser humano são os anos críticos do 

desenvolvimento de uma pessoa e a não normalidade dessas fases irá afetar 

integralmente o adulto.(93) 

A preocupação da ONU ao estabelecer o quinto ODM procede e merece 

atenção. Os dados indicam que a atual razão de mortalidade materna nos 

países em desenvolvimento é de 230 por 100 mil nascidos vivos, enquanto que 

nos países desenvolvidos a média é de 16 por 100 mil.(94) Essa proporção 14,3 

vezes maior, mais do que perversa, desvela uma grave fissura social nos países 

em desenvolvimento: quase 99% das mortes maternas ocorrem nesses países e 

atingem, principalmente, mulheres pobres e vulneráveis.(95;96). Não há como 
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esconder a vergonhosa situação em diferenças no acesso aos serviços 

qualificados de saúde reprodutiva para as gestantes que deles mais necessitam. 

No Brasil, há um espectro de atendimento, mas a qualidade do pré-natal ainda é 

comprometida para a maioria da população. 

A maioria dessas mortes maternas decorre de complicações que se 

estabelecem durante a gestação. Cerca de 80% dos casos envolvem 

hemorragias graves, infecções, hipertensão gestacional e abortamentos 

inseguros. A Organização Mundial da Saúde (OMS) assegura que parte 

expressiva dessas mortes é evitável, considerando-se que os meios necessários 

para prevenir e tratar essas complicações são bens conhecidos. 

Como resultado, morrem 800 mulheres no mundo a cada dia por 

complicações evitáveis relacionadas com a gestação, o parto e o puerpério. Mas 

os esforços para reduzir esse número no mundo devem ser ressaltados. Na 

América Latina, a queda foi de 45%: passou-se de 130 para 72 óbitos maternos 

por 100 mil nascidos vivos. Mesmo assim, a razão de mortalidade materna vem 

sendo reduzida no ritmo de apenas 2,6% ao ano, quando o necessário seria de 

5,5% para alcançar o quinto OMD. 

A meta de reduzir a mortalidade materna até o ano 2015 não foi 

alcançada pelo Brasil. A publicação do Governo Federal “Objetivos de 

desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento”, lançada 

em 2014, preocupou-se notadamente em valorar os avanços em relação a 1990, 

bem como em destacar uma situação mais favorável do que a média dos países 

em desenvolvimento, inclusive os da América Latina. Mostrou pouca disposição 

de expor claramente as dificuldades que persistem no país para reduzir a morte 

materna e deteve-se em generalidades. Entre as poucas explicações, alega-se 

como fator importante no óbito materno o crescimento do nascimento por 

cesárea, o qual saltou de 41% dos partos em 1996 para quase 54%, em 2011. 

Portanto, avanços são necessários para minimizar esses danos, tanto para as 

famílias, quanto para as pessoas diretamente afetadas. Esse estudo teve como 

objetivo determinar a magnitude da pré-eclâmpsia nas diversas regiões do 

Brasil, comparando-a com a incidência da doença no estado do Rio Grande do 

Norte. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1. Local de Estudo e População estudada 

O estudo foi realizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, na 

Maternidade Escola Januário Cicco, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. As participantes do estudo eram provenientes, em sua maioria, da cidade 

de Natal ou arredores. Essa população apresenta poder aquisitivo entre 1-3 

salários mínimos, sendo a maioria atendida no Sistema Único de Saúde. Os 

controles eram mulheres sem doença hipertensiva, com gestação de baixo risco, 

recrutadas na Maternidade Escola Januário Cicco (Natal, RN). Foram também 

consideradas para as análises os bancos de dados notificação para doença 

hipertensiva no Brasil (www.datasus.gov.br). 

 

4.2. Desenho do estudo 

O estudo foi do tipo caso-controle, sendo arrolados casos índices e 

controles que eram gestantes normais, internadas na Maternidade Escola 

Januário Cicco. Essas últimas não tinham história atual ou pregressa de doença 

hipertensiva. O estudo consistiu em validar fatores de risco para doença 

hipertensiva da gravidez e determinar a incidência da doença hipertensiva da 

gravidez e suas complicações (pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia e Síndrome 

HELLP), como continuação de estudos, em parte, já publicados.(15,17) 

4.3. Fonte de dados 
 

Os dados relativos aos agravos hipertensivos da gravidez foram obtidos 

do DATASUS (www.saude.gov.br). Para determinação de incidência da pré- 

eclâmpsia foi usado como denominador número de mulheres em idade fértil que 

foi obtido do IBGE (www.ibge.gov.br). 

Os dados objetos de análise são séries temporais da taxa de incidência 

para 10.000 mulheres na idade de 10 a 49 anos, em nível de grandes regiões e 

do estado do Rio Grande do Norte, categorizadas pelo tipo de doença 

hipertensiva. Os casos e o número de mulheres na faixa de 10 a 49 anos tiveram 

como fonte o banco de dados do DataSus (www.DataSus.gov.br). 

http://www.saude.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.datasus.gov.br/
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4.4. Definição das doenças hipertensivas da gravidez 
 

Pré-eclâmpsia foi definida como uma síndrome caracterizada por 

hipertensão e proteinúria depois de 20 semanas de gestação em mulheres 

previamente normotensas e sem proteinúria.(97) Hipertensão foi definida como 

pressão sistólica ≥140 mmHg ou diastólica ≥90 mmHg em duas ou mais 

ocasiões, com pelo menos 4-6 horas de diferença entre as aferições, e 

proteinúria como uma quantidade de ≥0,3 g de proteińa em uma amostra de 

urina de 24 horas ou duas coletas randômicas com 4-6 horas de diferença e, sob 

essa condição, proteinúria passa a ser definida como concentração ≥0,3 g/l de 

proteińa ou ≥1+ em uma fita teste nas duas amostras.(97) 

Eclâmpsia foi definida pelo desenvolvimento de convulsões tônico- 

clônicas com hipertensão depois de 20 semanas de gestação, afastadas outras 

causas de convulsões. (97) 

Síndrome HELLP foi definida por anemia hemolítica, função hepática 

alterada com LDH maior que 600U/l, bilirrubina total maior que 1,2 mg/dl, AST e 

ALT maiores que 70 U/dl e trombocitopenia <100.000/µl. (98) 

4.5. Critérios de inclusão e exclusão 
 

Os casos-índice foram alocados de acordo com os critérios indicados 

acima. Mulheres que apresentaram os critérios de pré-eclâmpsia associados a 

convulsões e/ou coma, sem que tivessem antecedentes de doença neurológica, 

como epilepsia ou tumor cerebral, foram classificadas como casos de eclâmpsia. 

Sendo assim, a eclâmpsia foi considerada na presença de convulsões tônico- 

clônicas generalizadas após a 20a semana de gestação, associada à 

hipertensão, e ainda à existência de proteinúria maior do que 300mg/l em urina 

de 24 horas ou de pelo menos 1g/l (1+ ou mais pelo método quantitativo de fita) 

em amostra simples, isolada, de urina. 

O diagnóstico de síndrome HELLP foi baseado na presença de anemia 

hemolítica (HDL>600U/l, bilirrubina total>1.2mg/dl); elevação de enzimas 

hepáticas (TGO/AST e TGP/ALT>70 U/dl); plaquetopenia (<100.000/mm3). 

Clinicamente, a presença de epigastralgia, epistaxe, hematúria e sangramento 

nos pontos de venopunção sugeriu a ocorrência dessa síndrome. 
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4.6. Exames laboratoriais clínicos 

Sangue foi coletado de veia periférica, para avaliação dos seguintes 

parâmetros laboratoriais: hemograma com hematoscopia, reticulócitos, 

haptoglobina, desidrogenase láctica, bilirrubina total e frações, aspartato 

aminotransferase, alanino aminotransferase, γ-glutamil transferase, fosfatase 

alcalina, contagem de plaquetas pelo método automatizado e manual, tempo de 

tromboplastina parcial ativado, tempo de protrombina, ácido úrico, creatinina, 

uréia, glicose e sumário de urina. As dosagens bioquímicas foram realizadas no 

Laboratório do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. PCR ultrassensível foi determinada por método turbidométrico (Centro de 

Patologia Clínica de Natal). 

4.7. Análise Estatísticas 

Foram utilizados os bancos de notificação de casos de doença 

hipertensiva no Brasil, considerando as regiões geográficas e o estado do Rio 

Grande do Norte no período de 2008 a 2014. A análise estatística foi efetuada 

em dois aspectos. O primeiro analisou a dinâmica global da taxa de incidência 

das doenças hipertensivas em função da variável tempo e de variáveis 

indicadoras, definindo seis categorias regionais, as cinco regiões geográficas do 

Brasil e o estado do Rio Grande do Norte. Para realizar a análise, foi ajustado 

um modelo de regressão múltipla tendo como reposta a taxa de incidência Y 

para cada tipo de doença e cinco variáveis Dummies apontando para cada uma 

das regiões tendo como referência o RN. A expressão matemática do modelo é 

a seguinte: 

 
 

Onde Ytj é a taxa de incidência no ano t e na região j e I(j) é a função indicador 

da região que é 1 se i=j e zero se i≠j. θi representa o diferencial médio da taxa de 

incidência entre a região i e o estado do RN. O coeficiente β1 representa a 

tendência temporal da série, ou seja, a variação média na taxa de um ano para o 

seguinte. 

O segundo aspecto da análise avaliou a tendência temporal através de 

modelos de regressão linear simples, Resposta x Tempo, para cada tipo de 
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doença (pré-eclâmpsia leve ou grave, ou eclâmpsia) e para cada região, 

incluindo o RN. Nesses casos, os ajustes foram representados graficamente por 

scatterplots. Em ambos os modelos foram feitos testes de hipóteses sobre os 

parâmetros usando nível de significância α = 5%. Um modelo logístico foi 

utilizado para analisar o efeito de variáveis contínuas sobre respostas 

dicotômicas, estimando a “ODDS-RATIO”. 

Foram ainda utilizados os testes qui-quadrado de Pearson e máxima 

verossimilhança para estimar a associação entre as variáveis categorizadas. O 

teste T-Student foi empregado para avaliar as variáveis, quando se comparavam 

as médias dos parâmetros clínicos entre grupos independentes, diante de uma 

distribuição normal. Para uma distribuição não-normal, foi utilizado o teste de 

Mann-Whitney. Calculou-se intervalos de confiança em 95% na estimação de 

alguns parâmetros, acrescidos da média, desvio padrão  (DP), erro-padrão (EP) 

e dos valores máximo e mínimo. A função discriminante foi utilizada para 

verificação estatística multivariada das diferenças entre os grupos de pacientes. 

Os resultados foram considerados significativos, quando o valor de p foi menor 

que 0.05 (p<0,05). Os cálculos foram feitos com o uso do software STATISTICA 

7.0 Copyright @ StatSoft 2004 (Copyright StatSoft 1984-2003, Tulsa, OK, USA). 

 
 

4.9. Considerações éticas 

Os protocolos de pesquisa foram avaliados e aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP- 

UFRN 88/02) e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP 5059), CAAE 

12336313.7.0000.5537. Todos os participantes ou guardiões legais leram e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
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5. RESULTADOS 
 
5.1. A doença hipertensiva da gravidez no Brasil 

A doença hipertensiva da gravidez e suas complicações são frequentes 

em países subdesenvolvidos, sendo causas importantes de morbimortalidade 

materno-fetal. Estudo anterior realizado em um bairro de Natal mostrou que a 

doença hipertensiva da gravidez incidia em 17% das gestações e pré-eclâmpsia, 

em 13,8% das gestações.(15) Esses índices parecem ser bem mais elevados do 

que aquele descrito para outras regiões do Brasil. Nós analisamos os casos de 

DHEG notificados no DATASUS no período de 2008 a 2014 para o Brasil 

(Tabela 1) visando estimar a magnitude destes agravos no Brasil e compará-los 

com aqueles obtidos para o estado do Rio Grande do Norte. Os dados de 

notificação incluem o período de 2008 a 2014. Não há codificação para os casos 

de Síndrome HELLP no sistema de notificação do DATASUS e, portanto, estes 

casos tendem a ser incluídos entre aqueles considerados como pré-eclâmpsia 

grave. 

A DHEG notificada no Brasil acometeu, em média, 3,9% de todas as 

gestações no período de 2008 a 2014, Tabela 1. Quando considerada a 

distribuição de frequência, a pré-eclâmpsia correspondeu a 60,5% dos casos, 

sendo a pré-eclâmpsia leve 35,4% e a pré-eclâmpsia grave 25,2%, enquanto a 

eclâmpsia compreendeu 9,8% dos casos das DHEG (Tabela 2). 

A Tabela 3 mostra o tipo de parto realizado no Brasil. Observa-se que o 

cesariana teve uma frequência de 33,4%, sendo os casos de DHEG 

correspondendo a 13,3% de todos os casos de parto cesariano. 

A Tabela 4 mostra a frequência de mortalidade materna durante a 

gravidez. A morte por eclâmpsia é ainda elevada, chegando a 2,18% dos casos. 
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Tabela 1. Percentual de doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) notificada no período de 2008 a 2014 no Brasil, considerando o total de partos 
notificados para cada ano* 

 

 
 

Ano 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Total 

 

n % N % n % n % n % N % n % n % 

HIPERTENSÃO 
GESTACIONAL 

 
27.427 

 
1,4 

 
23.279 

 
1,2 

 
23.913 

 
1,2 

 
22.911 

 
1,2 

 
21.584 

 
1,1 

 
22.453 

 
1,2 

 
17.411 

 
0,9 

 
158.985 

 
1,2 

Total pré- 
eclâmpsia 

 
39.016 

 
2,0 

 
43.373 

 
2,2 

 
44.896 

 
2,3 

 
46.231 

 
2,4 

 
48.284 

 
2,6 

 
50.918 

 
2,7 

 
52.234 

 
2,7 

 
324.966 

 
2,4 

Pré-eclâmpsia leve 19.548 1,0 24.198 1,2 24.974 1,3 27.087 1,4 29.859 1,6 32.227 1,7 31.882 1,7 189.783 1,4 

Pré-eclâmpsia 
grave 

 
19.468 

 
1,0 

 
19.175 

 
1,0 

 
19.922 

 
1,0 

 
19.144 

 
1,0 

 
18.425 

 
1,0 

 
18.691 

 
1,0 

 
20.352 

 
1,1 

 
135.183 

 
1,0 

ECLÂMPSIA 8.588 0,4 7.248 0,4 6.725 0,3 7.016 0,4 7.105 0,4 8.510 0,4 7.536 0,4 52.730 0,4 

Total 75.031 3,8 73,900 3,7 75.534 3,8 76.158 3,9 76.973 4,1 81.881 4,3 77.181 4,0 536.682 3,9 

Total partos 
1.975.142  1.999.938  1.965.617  1.948.403  1.886.902  1,894,276  1,918,693  13,588,971  

*Os casos notificados ao DATASUS não incluem Síndrome HELLP, estes estão incluídos dentre os casos de pré-eclâmpsia grave. 
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Tabela 2: Frequência anual de pré-eclâmpsia e eclâmpsia de acordo com o número total de doença hipertensiva da gravidez no período de 2008 a 2014 no Brasil. 

 

Doença 
hipertensiva 
gravidez 

Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

 
27.427 

 
36,6 

 
23.279 

 
31,5 

 
23.913 

 
31,7 

 
22.911 

 
30,1 

 
21.584 

 
28,0 

 
22.453 

 
27,4 

 
17.411 

 
22,6 

 
159163.3 

 
29.6 

Total pré- 
eclâmpsia 

 
39.016 

 
52,0 

 
43.373 

 
58,7 

 
44.896 

 
59,4 

 
46.231 

 
60,7 

 
48.284 

 
62,7 

 
50.918 

 
62,2 

 
52.234 

 
67,7 

 
325,308 

 
60.5 

Pré-eclâmpsia 
leve 

 
19.548 

 
26,1 

 
24.198 

 
32,7 

 
24.974 

 
33,1 

 
2.087 

 
35,6 

 
29.859 

 
38,8 

 
32.227 

 
39,4 

 
31.882 

 
41,3 

 
189,981 

 
35.4 

Pré-eclâmpsia 
grave 

 
19.468 

 
25,9 

 
19.175 

 
25,9 

 
19.922 

 
26,4 

 
19.144 

 
25,1 

 
18.425 

 
23,9 

 
18.691 

 
22,8 

 
20.352 

 
26,4 

 
135,327 

 
25.2 

ECLÂMPSIA 8.588 11.4 7.248 9,8 6.725 8,9 7.016 9,2 7.105 9,2 8.510 10,4 7.536 9,8 52,787 9.8 

Total 75.031 100,0 73.900 100,0 75.534 100,0 76.158 100,0 76.973 100,0 81.881 100,0 77.181 100,0 537,258 100.0 
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Tabela 3. Tipo de parto no período 2008 a 2014 no Brasil 

 

 
 
 
 

Procedimento 

 Ano  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

n (%) n (%) n % n % n % n % n % n % 

PARTO NORMAL 
1.273.184 

64,5 1.257.369 62,9 1190275 60,6 1141508 58,6 1068181 56,6 1053703 55,6 1049972 54,7 8034192 59,1 

PARTO NORMAL EM 

GESTACAO DE RISCO 
45.432 2,3 49.529 2,5 53546 2,7 59784 3,1 61820 3,3 63676 3,4 71284 3,7 405071 3,0 

PARTO CESARIANO EM 

GESTACAO DE RISCO 
63.023 3,2 70.082 3,5 79347 4,0 87485 4,5 95104 5,0 102356 5,4 108518 5,7 605915 4,5 

PARTO CESARIANO 593.503 30,0 622.958 31,1 642449 32,7 659626 33,9 661797 35,1 674541 35,6 688919 35,9 4543793 33,4 

Total 1.975.142 100,0 1.999.938 100,0 1965617 100,0 1948403 100,0 1886902 100,0 1894276 100,0 1918693 100,0 13588971 100,0 
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Tabela 4. Frequência anual da mortalidade por doença hipertensiva no período de 2008 a 2014 no Brasil 

 

Doença 
Hipertensiva 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
total 

 
n 

% n % n % n % n % n % n %   

Hipertensão 
crônica 

80 19,3 80 20,6 56 15,5 59 16,9 69 19,8 57 15,5 48 13,8 449 17,4 

 
Pré-eclâmpsia 

143 34,5 139 35,8 139 38,4 136 38,9 127 36,4 136 37,0 161 46,1 981 38,0 

 
Eclâmpsia 

191 46,1 169 43,6 167 46,1 155 44,3 153 43,8 175 47,6 140 40,1 1150 44,6 

Total Doença 
hipertensiva 

414 100,0 388 100,0 362 100,0 350 100,0 349 100,0 368 100,0 349 100,0 2580 100,0 

*Percentual coluna 
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5.2. Análise temporal e regional da doença hipertensiva 

A Tabela 5 mostra o resultado a análise estatística, utilizando um modelo 

de regressão múltipla avaliando a tendência temporal da doença e o diferencial 

médio da doença hipertensiva da gravidez. Nesse modelo foram feitos ajustes e 

doença as regiões geográficas, tendo como referência o estado do Rio Grande  

do Norte (RN). Examinando esta tabela verifica-se na primeira linha que, 

considerando todas as categorias de doença, existe uma tendência temporal 

significativamente positiva (β1=0,529; p<1%), ou seja, em média ocorre um 

aumento de 0,529 na taxa de incidência de doença hipertensiva de um ano para 

o seguinte. 

Além disso, examinando os parâmetros θi, observa-se que só não existe 

diferença significativa entre a região Nordeste e o RN (Θ1=-1,953; p>5%), 

indicando que a frequência destes agravos no Nordeste não difere 

significativamente do que ocorre em média no estado do RN, no entanto, nas 

demais regiões existem um diferencial significativamente negativo com p<1%, ou 

seja, nessas regiões o nível médio da taxa de incidência total é menor que a taxa 

média do estado do RN. A maior diferença se verifica no Sul com uma taxa média 

8,495 abaixo do RN, Tabelas 5-7 e Figura 4. 

Na segunda linha da Tabela 5 percebe-se que a eclâmpsia tem uma 

tendência estacionária (β1=0,024; p>5%) e níveis médios parecidos com o RN em 

todas as regiões, com exceção da região Centro-Oeste que mostra um diferencial 

significativamente negativo em relação ao RN (θ5=-0,691; p<1%), Tabela 5 e 

Figura 4. Verifica-se estacionariedade para DHEG Grave e em Hipertensão 

Crônica, porém, existem tendências ascendentes nas demais categorias e 

diferenciais negativos em relação ao RN, com exceção para a frequência de 

hipertensão crônia na região Centro-Oeste. A última coluna contém o R2 ajustado 

que indica o quanto o modelo explica a variação da incidência em função do 

tempo e das regiões. Percebe-se explicação superior a 54% com exceção 

apenas para eclâmpsia (11,9%). 

A Tabela 6 mostra o resultado da análise tendencial de DHEG, segundo o 

tipo e a região, avaliando sua significância. Esses resultados podem ser 

visualizados nas Figuras 4 a 9. Nota-se na Tabela 6 que existe tendência 
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ascendente significativa para eclâmpsia (β1=0,091; p=0,023), DHEG Leve 

(β1=0,455; p=0,002), DHEG Total (β1=0,558; p<0,001) e descendência 

significativa para hipertensão crônica (β1=-0,562; p=0,002), Figura 4. No RN 

existe ascendência positiva significativa para Pré-eclâmpsia Total (β1=2,414; 

p=0,003), PE Grave (β1=0,774; p=0,005) e DHEG Total (β1=2,035; p=0,018). Veja 

na mesma tabela as tendências nas demais regiões, Figuras 4 a 9. 
 

A Tabela 7 mostra estatísticas da incidência para as diversas categorias  

de doenças hipertensivas segundo a região. Focalizando, por exemplo, a média 

temporal, percebe-se que o maior valor ocorre no RN (17,97 casos por 10.000 

mulheres entre 10 e 49 anos) e em segundo lugar na região Nordeste (16,02 

casos por 10.000 mulheres). A menor incidência total ocorre na região Sul (9,48 

casos por 10.000 mulheres). Os níveis de incidência para outras categorias são 

também mostrados na tabela 7. 
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Tabela 5. Incidência temporal de doenças hipertensivas em gestantes e ajuste diferencial médio entre regiões e 

o RN; 2008 – 2014 (Modelo de regressão múltipla com variáveis indicadoras das regiões) 

  Parâmetros do modelo (*)    

Incidência 
Intercept ANO Nordeste Sul Sudeste Norte 

Centro 

Oeste 

R2 

ajust. 

 Β0 Β1 Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5  

Total -1045.692 0.529 -1.953 -8.495 -6.885 -7.044 -6.933 0.672 

Eclampsia -45.616 0.024 -0.441 -0.333 -0.630 -0.324 -0.691 0.119 

DHEG Grave -174.817 0.091 -2.456 -5.876 -4.946 -4.456 -4.921 0.854 

DHEG Leve -982.993 0.493 -3.590 -4.439 -3.769 -3.195 -3.511 0.546 

DHEG Total -1157.810 0.583 -6.045 -10.316 -8.715 -7.651 -8.433 0.764 

Hipert. Crônica 157.734 -0.078 4.533 2.154 2.460 0.931 2.191 0.813 

(*) β1 avalia a tendência temporal da série e Θi avalia o efeito diferencial da região i tomando o RN como referência. 

Negritos são significativos a 5% e vermelhos a 1%. 
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Tabela 6. Tendência temporal da incidência de doenças hipertensivas 

em gestantes segundo o tipo e a região (Regressão simples(*)) 

Região Incidência Intercept ANO R2 
p-valor 

  Β0 Β1   

Nordeste Total -157.815 0.086 0.063 0.588 

 Eclâmpsia -181.509 0.091 0.679 0.023 

 DHEG Grave -202.839 0.103 0.244 0.147 

 DHEG Leve -909.878 0.455 0.864 0.002 

 DHEG Total -1112.718 0.558 0.931 <0.001 

 Hipert. Crônica 1136.412 -0.562 0.871 0.002 

Sul Total -304.725 0.156 0.412 0.120 

 Eclâmpsia 97.193 0.048 0.005 0.879 

 DHEG Grave 291.129 -0.144 0.839 0.004 

 DHEG Leve -609.970 0.305 0.968 0.000 

 DHEG Total -318.841 0.161 0.902 0.001 

 Hipert. Crônica -2.898 0.003 0.000 0.964 

Sudeste Total 265.465 -0.126 0.835 0.004 

 Eclâmpsia 176.312 -0.087 0.744 0.013 

 DHEG Grave 110.397 -0.054 0.517 0.069 

 DHEG Leve -312.939 0.158 0.877 0.002 

 DHEG Total -202.542 0.104 0.578 0.047 

 Hipert. Crônica 291.695 -0.143 0.809 0.006 

Norte Total -1579.203 0.791 0.970 <0.001 

 Eclâmpsia -73.440 0.037 0.102 0.484 

 DHEG Grave -246.469 0.124 0.600 0.041 

 DHEG Leve -1038.742 0.519 0.977 <0.001 

 DHEG Total -1285.211 0.643 0.955 <0.001 

 Hipert. Crônica -220.551 0.111 0.418 0.116 

C. Oeste Total 307.723 -0.148 0.097 0.496 

 Eclâmpsia 44.399 -0.022 0.084 0.529 

 DHEG Grave 116.068 0.058 0.803 0.006 

 DHEG Leve -518.471 0.260 0.525 0.065 

 DHEG Total 7.777 0.000 <0.001 0.998 

 Hipert. Crônica 255.547 -0.126 0.307 0.197 

RN Total -4836.905 2.414 0.847 0.003 

 Eclâmpsia -258.890 0.130 0.086 0.522 

 DHEG Grave -1550.022 0.774 0.824 0.005 

 DHEG Leve -2526.460 1.260 0.447 0.100 

 DHEG Total -4076.483 2.035 0.709 0.018 

 Hipert. Crônica -501.532 0.250 0.537 0.061 

(*) 
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Tabela 7. Estatísticas da incidência de doenças hipertensivas em gestantes por 10.000 mulheres na 

faixa de 10 a 49 anos segundo a região - Período 2008 - 2014 
 Total Eclampsia Hipert.Crônica 

REGIÃO    

Nordeste Média 16.0196 1.2754 4.9575 4.4742 9.4317 5.3124 

 Desv.-Pad. 0.7449 0.2383 0.3668 1.0565 1.2496 1.3016 

 Mínimo 15.0964 1.0656 4.5915 2.7321 7.3236 2.9299 

 Máximo 17.2726 1.6898 5.5500 5.6828 10.7262 7.1221 

Sul Média 9.4779 1.3832 1.5368 3.6244 5.1613 2.9335 

 Desv.-Pad. 0.5256 0.2341 0.3396 0.6700 0.3665 0.2972 

 Mínimo 8.8699 1.1116 1.1524 2.5121 4.5771 2.5477 

 Máximo 10.2128 1.7393 2.0650 4.5192 5.6716 3.3308 

Sudeste Média 11.0880 1.0860 2.4673 4.2950 6.7623 3.2397 

 Desv.-Pad. 0.2990 0.2183 0.1612 0.3640 0.2957 0.3444 

 Mínimo 10.7560 0.9057 2.2883 3.6418 6.2412 2.7723 

 Máximo 11.6206 1.5312 2.7676 4.7196 7.0780 3.8483 

Norte Média 10.9290 1.3924 2.9570 4.8690 7.8260 1.7106 

 Desv.-Pad. 1.7344 0.2513 0.3457 1.1341 1.4217 0.3691 

 Mínimo 8.7572 1.1250 2.5426 3.3310 6.0972 1.3020 

 Máximo 13.5380 1.7468 3.5945 6.4262 10.0207 2.1427 

Centro-Oeste Média 11.0400 1.0251 2.4916 4.5525 7.0441 2.9708 

 Desv.-Pad. 1.0224 0.1610 0.6279 0.7754 0.5584 0.4899 

 Mínimo 9.9698 0.8501 1.8432 3.5394 6.2974 2.2239 

 Máximo 12.4813 1.2202 3.6921 5.6591 7.8021 3.7248 

RN Média 17.9726 1.7161 7.4131 8.0637 15.4768 0.7797 

 Desv.-Pad. 5.6651 0.9526 1.8425 4.0708 5.2214 0.7362 

 Mínimo 8.2896 0.7232 5.1238 0.7988 5.9226 0.3020 

 Máximo 23.0003 3.4096 11.0125 12.0686 19.8969 2.4116 
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Figura 4. Tendência temporal da Incidência Total segundo regiões e o estado do Rio Grande do 

Norte. 
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Figura 5. Tendência temporal da Eclampsia segundo regiões e o estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 6. Tendência temporal da DHEG Grave segundo regiões e o estado do Rio Grande do 

Norte. 
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Figura 7. Tendência temporal da DHEG Leve segundo regiões. 
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Figura 8. Tendência temporal da DHEG Total segundo regiões. 
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Figura 9. Tendência temporal da Hipertensão Crônica segundo regiões. 
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5.3. A doença hipertensiva no Estado do Rio Grande do Norte. 

A doença hipertensiva da gravidez no Rio Grande do Norte incidiu em 9,5% 

das gestações notificadas para o período (Tabela 8). A pré-eclâmpsia leve e 

grave incidiram, respectivamente, em 1,7% e 6,1 das gestações, enquanto a 

eclâmpsia incidiu em média em 1,0%, (Tabela 8). A análise da série temporal 

mostrou uma tendência positiva crescente para pré-eclâmpsia (Beta=0,499; 

p=0,014) e pré-eclâmpsia grave (Beta=0,460; p=0,027) no período de 2010 a 

2014, Tabela 9. Observaram-se também picos de incidência de eclâmpsia no ano 

de 2013. 

A Tabela 10 mostra a frequência do tipo de procedimento, vaginal e 

operatório, para resolução da gravidez. A frequência de parto cesariano foi de 

47%, apresentando um crescimento percentual anual de Beta=2,95% com 

p=0,0002. A Figura 10 mostra crescimento ascendente com relação ao número 

de partos cesarianos no estado do RN. 

. 
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Tabela 8. Frequência anual da doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) no estado do Rio Grande do Norte no período de 2008 a 2014 segundo 

o total de partos 

 
 
 
 

DHEG 

Ano 
  

2008 2009 2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

Total 
 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) n % 

HIPERTENSÃO GESTACIONAL 8 (0,02) 97 (0,2) 269 (0,7) 264 0,8 264 0,8 279 0,9 464 1,5 1645 0,6 

PRÉ- ECLÂMPSIA LEVE 74 (0,2) 351 (0,9) 800 (2,0) 901 2,6 1031 3,0 801 2,5 425 1,4 4383 1,7 

PRÉ- ECLÂMPSIA GRAVE 1126 (2,7) 1633 (4,0) 2266 (5,8) 2395 7,0 2711 7,8 2479 7,9 2827 9,2 15437 6,1 

ECLÂMPSIA 424 (1,0) 254 (0,6) 152 (0,4) 202 0,6 510 1,5 738 2,3 276 0,9 2556 1,0 

Total doença hipertensiva 1642 (3,9) 2341 (5,7) 3497 (8,9) 3765 11,0 4524 13,1 4305 13,7 4000 13,1 24074 9,5 

Total partos 42043 41033 37922 34225 
 

34640 
 

31473 
 

30583 
   

 
Fonte: DATASUS/SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Foram considerados total anual de partos notificados no Estado 

do Rio Grande do Norte para o período de 2008 a 2014 
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Tabela 9. Incidência(*) das doenças hipertensivas da gravidez no Estado do Rio Grande do Norte 

no período de 2010 a 2014. 

Forma clínica Média Desvio padrão Beta p 

Pré-eclâmpsia leve 
 

3.24 
 

0.41 
 

0.039 
 

0.811 

Pré-eclâmpsia grave 
 

2.61 
 

0.79 
 

0.460 
 

0.027 

Total Pré-eclâmpsia 
 

5.85 
 

0.83 
 

0.499 
 

0.014 

Eclâmpsia 
 

0.62 
 

0.35 
 

0.088 
 

0.502 

 
(*) Com base em 10.000 pessoas 
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Tabela 10. Tipo de parto no estado do Rio Grande do Norte no período de 2008 a 2014. 

 
Tipos de Parto 

2008 2009 2010 
2011 

2012 2013 2014 Média 

 n % n % n % n % n % n % n % n % 

Vaginal 26117 62,1 24090 58,7 21364 54,5 17120 50,0 16458 47,5 14515 46,1 13867 45,3 19075,8 52,7 

Cesárea 15926 37,9 16943 41,3 17863 45,5 17105 50,0 18182 52,5 16958 53,9 16716 54,7 17099 47,3 

Total 42043  41033  39227  34225 34640  31473  30583  36174,8  
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Figura 10. Crescimento percentual anual de partos cesarianos no estado do Rio Grande do 

Norte (Beta=2.95 ; p=0.0002) 

%Cesareas = -5884.4786+2.95*x 
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5.4 Mortalidade Materna nas Doenças Hipertensivas no Brasil e no Rio Grande 

do Norte. 

A taxa de mortalidade por doença hipertensiva da gravidez foi 0,48%. No 

entanto, a mortalidade por eclâmpsia para o período foi de 2,8%. A Figura 11 

mostra a variação temporal (estacionária) da taxa de mortalidade materna  

devido à hipertensão por 100.000 mulheres na idade fértil, no período 2008 - 

2014, para o Estado do RN e o para o Brasil. 

 
Figura 11. Taxa de mortalidade por doença hipertensiva no Brasil e no Estado do Rio Grande do 

Norte. 
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A Tabela 11 mostra coeficientes da regressão para a mortalidade no 

Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte: ambas as séries são estacionárias 

(Beta-ano = -0.001 com p=0.978). Embora a média do período no RN (0.7314) 

seja 24% maior que a média no Brazil (0.5885), a diferença não é considerada 

significativa segundo o referido quadro (Beta-Area = -0.142 com p=0.388), mas, 

em média, no período a média Brasil está 0.142 abaixo da média RN. 
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Tabela 11: Coeficientes de regressão referente à mortalidade maternal no Brasil e no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Model Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

 

 
t 

 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constante) 2.943 79.205  .037 .971 

 ANO -.001 .039 -.008 -.028 .978 

 AREA -.142 .158 -.262 -.899 .388 

 

 
5.5 A doença hipertensiva da gravidez num serviço de referência 

 
Analisamos a frequência da doença hipertensiva da gravidez num serviço 

de referência terciária para gestação de alto risco (Maternidade Escola Januário, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte), visando determinar se os casos 

que são tratados neste serviço poderiam refletir a dinâmica da doença no estado 

do Rio Grande do Norte, e se seria possível estimar fatores relacionados a risco 

de desenvolver pré-eclâmpsia. 

Um total de 27.272 partos foram realizados, sendo 23,4% destes com o 

diagnóstico de pré-eclâmpsia. Os dados são mostrados na Tabela 12. Houve 

diminuição dos casos de pré-eclâmpsia no serviço, como reflexo de que estas 

doenças estão sendo tratadas em outros municípios ou serviços. Nos últimos 

anos (2011-2014) houve aumento dos casos de eclâmpsia (Tabela 12). A 

frequência de Síndrome HELLP foi em média 6,3% dos casos de pré-eclâmpsia 

grave. 

No que diz respeito à taxa de mortalidade no período, observou-se que 

1,6% dos casos de eclâmpsia evoluiu para óbito e 13,3% dos casos de HELLP 

evoluíram para óbito. O coeficiente de mortalidade materna foi de 12,2. 
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Tabela 12. Frequência percentual da Pré-eclâmpsia (Leve e Grave), eclâmpsia e Síndrome HELLP na Maternidade Escola Januário Cicco. 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Total 

N % N % N % N % N % N % N % n % 

PE leve 492 9,8 499 11,9 666 17,0 693 17,5 706 12,4 504 11,2 415 10,2 3975 14,6 

PE Grave 388 7,7 446 10,6 412 10,5 346 8,7 372 6,6 214 4,7 231 5,7 2409 8,8 

Eclâmpsia 26 0,5 21 0,5 13 0,3 24 0,6 39 0,7 31 0,7 22 0,5 176 0,6 

HELLP 25 0,5 19 0,5 28 0,7 27 0,7 22 0,4 19 0,4 12 0,3 152 0,6 

Total PE 877 17,5 945 22,5 1081 27,7 1039 26,2 1078 19,0 718 15,9 646 15,9 6384 23,4 

Total partos (100%) 5011  4193  3908  3963  5679  4518  4053  27272  

Razão Eclâmpsia / PE 

grave 
6,7 

 4,7  3,1  6,9  10,4  14,4  9,5  7,3  

Razão HELLP/PE grave 
6,4  4,2  6,7  7,8  5,9  8,8  5,1  6,3  

% em relação aos partos 
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5.6 Fatores de risco para pré-eclâmpsia 

 
Em estudos prévios, demonstramos a existência de agregação familiar de 

doença hipertensiva em mulheres com pré-eclâmpsia grave, oriunda do estado do 

Rio Grande do Norte (Bezerra et al, 2010), enquanto Pereira mostrou que o risco 

de pré-eclâmpsia grave era maior com história familiar de hipertensão. A população 

incluída no presente estudo tinha características socioeconômicas semelhantes 

àquelas anteriormente estudadas. 

Do total das 727 mulheres avaliadas, 22,3% (n=162) apresentaram pré- 

eclâmpsia leve, enquanto 25% (n=187) apresentaram um quadro grave, Síndrome 

HELLP (3,3%), eclâmpsia (2,6%) ou HELLP associada a eclâmpsia (0,7%) e 50,3 

(n=366) eram controles, (Tabela 13). 

 

 
Tabela 13. População estudada no presente estudo de acordo com o diagnóstico relativo ao tipo de 

doença hipertensiva da gestação. 

Diagnóstico n % 

Controle* 366 50,3 

Pré-eclâmpsia 162 22,3 

Pré-eclâmpsia grave 129 17,7 

Síndrome HELLP 24 3,3 

Eclâmpsia 19 2,6 

Hipertensão associada à pré-eclâmpsia 10 1,4 

Eclâmpsia associado à Síndrome HELLP 5 0,7 

Outros 12 1,5 

 

Total 
 

727 
 

100 



56 
 

 

 

Não foi observada diferença entre os casos e os controles quanto ao número 

de gestações (p=0,7427), paridade (p=0,9959), número de filhos vivos (p=0,8829), 

número de partos vaginais e cesarianos. As mulheres com pré-eclâmpsia tinham 

idade média de 25,9 anos (±7,4), enquanto os controles tinham 24,6 anos (±6,43), 

p=0,0036. O peso inicial na gestação foi de 63,65 kg (±15,25) e 58,99 kg (±11), 

respectivamente, nos grupos casos e controles, p=0,0037, Tabela 14. Como 

esperado, as mulheres com pré-eclâmpsia tiveram um período de internamento 

hospitalar maior (p<0,005). 

 

 
Tabela 14. Comparação de médias entre grupos casos de pré-eclâmpsia e controles*. 

 
 
Variáveis 

Casos Controles P 

Média N Desvio 
padrão. 

Média N Desvio 
padrão. 

Idade 25,9 361 7,4 24,6 357 6,4 0.0036 

Peso 63,6 361 15,2 58,9 357 11,0 0.0037 

IMC 26,1 347 5,9 23,9 84 4,2 0.0014 

Número de dias de 
internamento 

6,2 477 4,9 2,7 69 1,1 0.0000 

Número de gestações 2,3 361 2,1 2,3 357 1.8 0.7427 

*Student T test 

 
 

Os casos de pré-eclâmpsia foram agrupados considerando a evolução 

clínica, pré-eclâmpsia, Síndrome HELLP, e eclâmpsia. História materna de 

hipertensão foi observada em 35,4% (56 de 158) dos casos de pré-eclâmpsia leve 

em comparação a 21,7% (78 de 359) dos controles, p=0,00127, com odds-ratio 

1,98, ou seja, mulheres com história materna de hipertensão têm 98% a mais de 

risco de pré-eclâmpsia leve, Tabela 15. Foi também observada diferença 

significativa entre a presença de história materna de pré-eclâmpsia, com 11,1 % (13 

de 118) versus 4,1% (12 de 292) nos controles, p=0,01179 e odds-ratio 2,89, isto é, 

risco quase triplicado. 
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Tabela 15. História materna de doença hipertensivas em mulheres com pré-eclâmpsia. Foram 
excluídos os casos Síndrome HELLP, eclâmpsia e eclâmpsia associada à Síndrome 
HELLP. 

 
 Pré-eclâmpsia leve Controle Total p-valor 

(M-L-Qui- 
Quadrado) 

n % N % n % 

História Materna de hipertensão 

Não 102 64.6 281 78.3 383 74.1  
0.00127 Sim 56 35.4 78 21.7 134 25.9 

Total 158 100.0 359 100.0 517 100.0 

História Materna de pré-eclâmpsia 

Não 105 88.9 280 95.9 385 93.9  
0.01179 Sim 13 11.1 12 4.1 25 6.1 

Total 118 100.0 292 100.0 405 100 

 
 
 
 

5.7. Marcadores Inflamatórios na pré-eclâmpsia 

Para um subgrupo de mulheres com pré-eclâmpsia, a proteína C reativa 

(PCR) foi determinada objetivando estimar o processo inflamatório sistêmico. A 

média de PCR observada para os controles foi 0,05 (±0,38), enquanto para os 

casos de pré-eclâmpsia grave foi de 1,42 (±2,76), (p=0,0076). A Tabela 16 mostra 

os dados clínicos e laboratoriais. Os níveis de TNF são maiores nas mulheres com 

pré-eclâmpsia (p=0,044), (Tabela 17). 

 
Tabela 16. Características clínicas e laboratoriais de mulheres com gravidez normotensa e pré- 

eclâmpsia. 

 
 
 

Características 

Gravidez 

normotensa 

(n= 15) 

 

Pré-eclâmpsia 

(n=24) 

 

Valor p 

Idade (anos) 23.50 ± 5.95 24.0 ± 9.32 0.2408 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 120.0 ± 9.12 160.0 ± 28.05 0.0001 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 70.0 ± 8.54 110.0 ± 15.67 0.0001 

Índice de massa corpórea (IMC) 21.60 ± 4.46 26.50± 5.62 0.0171 

Ganho de peso (kg) 9.90 ± 2.99 9.70 ± 6.41 0.9236 

Idade gestacional (semanas) 39.57 ± 1.37 36.14 ± 5.09 0.0008 

PCR ultra sensível (n=25) 0.05 ± 0.38 1.42 ± 2.76 0.0076 

Mann-Whitney test. 
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Tabela 17. Citocinas pró-inflamatórias séricas em mulheres com pré-eclâmpsia. 
 

 
 

Citocinas 
Normotensas (n=8) 

M±SD pg/mL 

Pré-eclâmpsia 
(n=12) 

  M±SD pg/mL  

 

P valor 

IL-12 6.27±0.89 5.86±0.48 0.277 

TNF 9.31±3.99 12.03±1.11 0.044 

IL-10 8.72±2.33 12.75±16.95 0.692 

IL-6 18.21±13.04 20.65±18.29 0.603 

IL-1β 6.30±0.50 8.79±0.62 0.063 

IL-8 34.98±30.95 134.8±197.8 0.203 

Teste Mann-Whitney. P ˂0,05. 
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6. DISCUSSÃO 

A pré-eclâmpsia e seu espectro, eclâmpsia e Síndrome HELLP, continuam 

sendo um problema de saúde pública importante no mundo subdesenvolvido assim 

como no Brasil, particularmente no estado do Rio Grande do Norte. Tem havido 

diminuição de mortalidade no Brasil, com a melhora socioeconômica da população, 

apesar das distorções gigantescas ainda existentes. (99) Fato também importante 

para a melhora de parâmetros relativos à saúde foi a ampliação e fortalecimento do 

programa de Estratégia Saúde da Família, o que resultou em diagnóstico precoce 

de algumas afecções. No entanto, o país é acometido por uma verdadeira epidemia 

de obesidade e de síndrome metabólica,(100-102), que são fatores de risco 

importante para pré-eclâmpsia, e estes já foram observados para outras 

populações,(103), como também para a população do estado do Rio Grande do 

Norte, conforme anteriormente descrito.(16) 

O presente estudo teve como objetivo determinar a prevalência de doenças 

hipertensivas da gravidez no período de 2008 a 2014, no Brasil e no estado do Rio 

Grande do Norte, através de avaliações de séries temporais e de dados oriundos 

de um serviço de referência para o tratamento de gravidez de alto risco em Natal. A 

incidência das DHEG no Brasil está dentro da média encontrada em outros países 

em desenvolvimento, mas foram observadas diferenças regionais, com a região 

nordeste aparentemente apresentando maior incidência da pré-eclâmpsia. Por sua 

vez, o estado do Rio Grande do Norte tem uma incidência de doença hipertensiva 

da gravidez maior que a média do Brasil. Esses achados podem ser devidos à 

subnotificação existente no país, ou pode refletir o perfil da doença em estado com 

população com maior vulnerabilidade socioeconômica ou algum outro fator causal 

não aparente. Os achados observados para o Rio Grande do Norte são 

semelhantes a outros estados da região nordeste. Ainda pode ser que haja falhas 

quanto a notificação de doença hipertensiva leve, pois estas geralmente não 

necessitam de internamento prolongado, da mãe ou do recém-nascido. De 

qualquer maneira, esses achados mostram que a doença é frequente na população 

brasileira, principalmente aquela residente na região nordeste do Brasil. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima em 16% a mortalidade 

materna em países de baixa e média renda, resultado de doença hipertensiva da 

gravidez, da qual a eclâmpsia é a principal contribuinte.(104) No Brasil, a taxa de 
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mortalidade por eclâmpsia foi de 2,1%, indicando um risco elevado de morte por 

esta afecção que pode ser controlada. Esses dados são inaceitáveis em virtude da 

disponibilidade do sulfato de magnésio e pessoal treinado. É possível pensar que 

esses níveis de mortalidade sejam reflexos da qualidade do pré-natal. Portanto, 

urge maior atenção para o número de consultas e infraestutura laboratorial como 

também protocolos de seguimento. A introdução do sulfato de magnésio 

seguramente diminuiu o risco de convulsão, no entanto, a doença hipertensiva da 

gestação, principalmente a pré-eclâmpsia, permanece elevada no Rio Grande do 

Norte. 

A OMS recomenda o sulfato de magnésio para o tratamento da pré- 

eclâmpsia e eclâmpsia. Os estudos baseados no Ensaio Clínico para testar sulfato 

Magnésio, Eclampsia Trial Collaborate/ Magpie trial,(80;105), que teve a 

participação da Maternidade Escola Januário Cicco como um dos centros 

participantes, compararam regimes de tratamento para convulsões da eclâmpsia e 

concluíram que as mulheres tratadas com sulfato de magnésio tinham 52-67% 

menos risco de convulsões recorrentes, quando comparadas com as tratadas com 

diazepam e sem fenitoína. No entanto, a mortalidade materna não foi reduzida 

significativamente nas mulheres que recebiam sulfato de magnésio, potencialmente 

pelo atraso na introdução da droga. Depois dessa evidência de redução da 

efetividade do sulfato de magnésio na redução da mortalidade, o uso permaneceu 

reduzido em países em desenvolvimento, onde é mais necessário. 

A OMS tem chamado atenção para a eficácia do sulfato de magnésio a fim 

de divulgar a droga para registro e disponibilidade em todos os países, além de 

treinamento para o uso da droga pelas organizações internacionais.(11) Em um 

estudo realizado na Nigéria em 2008/2009, foi mostrada uma redução de 20,9% 

para 2,3% após intervenção de pacientes com o sulfato de magnésio, quando 

comparada com pacientes que usaram diazepam. Dessa forma, a administração do 

sulfato de magnésio foi reconhecida como a ação mais importante para a redução 

da morte por eclâmpsia.(106;107) 

A eclâmpsia, como é bem conhecido, é uma das mais perigosas 

complicações da gravidez, que pode ser evitada com assistência pré-natal 

adequada e resolução sensata do parto. Sua incidência varia de 0% a 15% em 

países de alta ou baixa renda.(108) Tal como em outras publicações, nossa 
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incidência variou bastante, permanecendo entre 0,38% (2010) a 2,34% (2013), 

quando o esperado era uma linha decrescente, tendo em vista o uso de sulfato de 

magnésio de forma profilática e terapêutica. No entanto, mesmo com o aumento do 

número de casos referentes à pré-eclâmpsia grave, observa-se a redução de sua 

evolução para a eclâmpsia, supondo-se motivada pela resolução do parto - 

operatório ou induzido. 

Para prevenir eclâmpsia e intercorrências graves é necessário primeiro o 

diagnóstico da pré-eclâmpsia, usando a rotina de verificar a pressão arterial e a 

proteinúria em todas as mulheres. Aquelas que têm pré-eclâmpsia podem, então, 

ser tratadas com anti-hipertensivos e parto precoce. Cuidados no pré-natal também 

são oportunos pela possibilidade de se prevenir, naquelas com risco, com a 

prescrição de baixa dose de aspirina e suplementação de cálcio. No Brasil, em 

meados da década de 80, o sulfato de magnésio passou a ser usado 

sistematicamente para o tratamento da pré-eclâmpsia grave, buscando evitar o 

desenvolvimento de eclâmpsia. No entanto, o principal problema encontrado é a 

demora em identificar mulheres sob risco, conforme pode-se atestar pela 

mortalidade ainda elevada. 

Vários estudos revelam o esforço de alguns países de baixa renda na 

tentativa de reduzir morte materna ocasionada por doença hipertensiva da 

gravidez. Nas publicações do Brasil, a incidência de pré-eclâmpsia é de 6% a 8% 

das gestações (7;109;110) e no mundo a incidência de pré-eclâmpsia é de 5% a 

8%. Os dados aqui obtidos confirmam o estudo realizado em bairro de Natal por 

Dantas e col (15), o qual mostrou que a pré-eclâmpsia incide em 13,8% de todas 

as gestações. 

Analisando o aumento expressivo do número de cesáreas em relação ao 

parto normal, pode-se explicar como sendo a estratégia, o parto em tempo 

oportuno, advogada e usada para reduzir a progressão da pré-eclâmpsia para a 

eclâmpsia, reduzindo assim o risco de mortalidade por essa causa. A redução da 

morte materna em países de alta renda como Estados Unidos e Reino Unido (1935 

a 1980) foram atribuídos ao cuidado com o pré-natal, aumento da hospitalização e 

resolução do parto. 

De uma maneira geral, a frequência de parto operatório foi alta no Brasil 

(30%) e no Estado do Rio Grande do Norte. Os dados gerais observados para o 
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estado do Rio Grande do Norte mostram que aproximadamente 50% dos partos 

foram operatórios, bem superiores àquele nível apregoado pela OMS, que é de 

25%. 

Ainda analisando nossos dados podemos ver no RN o baixo percentual de 

pré-eclâmpsia leve quando comparado com a pré-eclampsia grave, entendendo-se 

ter havido uma subnotificação do quadro, uma vez que, em nossas pesquisas, não 

encontramos publicações que classifiquem separadamente pré-eclâmpsia leve de 

pré-eclâmpsia grave. Resolve-se que, a despeito disso, ou seja, da provável 

subnotificação dos registrados apresentados pelo DATASUS, a Maternidade  

Escola Januário Cicco mostra outra realidade em seus registros internos, 

apresentando um quantitativo de 30% a 50% de casos de pré-eclâmpsia leve em 

relação à pré-eclâmpsia grave. 

Vários estudos mostram que o índice de massa corpóreo elevado no início da 

gravidez é um fator de risco para pré-eclâmpsia. Estudo prospectivo realizado com 

uma população oriunda do mesmo nível socioeconômico mostrou que o maior peso 

no início da gravidez era um fator de risco para pré-eclâmpsia (Dantas et al, 2013). 

Populações avaliadas em anos distintos mostraram que o alto índice de massa 

corpórea era um dos fatores de risco para pré-eclâmpsia (Pereira et al, 2010). Nós 

também encontramos que o maior IMC no início da gravidez era um fator de risco 

para pré-eclâmpsia. Esse dado novamente confirma que se deve ter um melhor 

cuidado com gestantes que têm o IMC mais elevado, orientando-as para 

adequação de peso, e certificando-se de que há disponibilidade de proteínas e 

micronutrientes para minimizar as complicações que um déficit nutricional pode 

acarretar para o concepto e a mãe. 

A obesidade pode induzir um status inflamatório, (64;111;112), podendo o 

aumento de citocinas inflamatórias ser um fator de risco. Testamos citocinas 

inflamatórias e PCR ultrassensível num subgrupo de gestantes. Há um aumento de 

PCR nas mulheres com pré-eclâmpsia. PCR é um marcador não específico de 

inflamação. O perfil de citocinas inflamatórias testadas não validaram achados da 

literatura, potencialmente pelo método testado, que foi o uso de citometria para 

determinar o nível sérico de citocinas. Portanto, estudos adicionais são necessários 

para examinar o perfil inflamatório, com uso de outros métodos. 

Foi observado um risco maior de pré-eclâmpsia em mulheres cujas mães 

fizeram relato de história de hipertensão arterial crônica ou pré-eclâmpsia, 
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validando estudos anteriores.(113) Estudos realizados para outras populações 

também mostram o risco de pré-eclâmpsia de acordo com a história 

familiar.(114;115) A existência de risco familiar implica em pensar em 

características do ambiente, como compartilhamento do tipo de dieta, monotonia 

dietética, características sociais, entre outras; como também, é possível pensar em 

fatores genéticos. Vários estudos na literatura, incluindo estudos realizado pelo 

nosso grupo, demonstram um risco genético para desenvolver pré- 

eclâmpsia.(49;116-119) O nível de proteína C reativa ultrasensível foi maior nas 

gestantes com pré-eclâmpsia mostrando que há um estado inflamatório. Esse 

último aspecto é importante, pois as mulheres com história de pré-eclâmpsia, um 

subgrupo, tem risco de dsenvolver doença cardiovascular precoce e isto pode ser 

minimizado por controle rígido dos níveis tensioanais durante e após a gestação. 

Finalmente, a redução da pré-eclâmpsia e suas complicações está na 

dependência de melhora no pré-natal. É curioso observar que mulheres oriundas 

da classe média não apresentam a mesma gravidade quando desenvolvem pré- 

eclâmpsia (observações pessoais). Considerando que não há diferenças étnicas na 

população,(116) pode-se pensar que fatores ambientais, como tipo de dieta com 

déficit de micronutrientes, alto índice de massa corpórea e excessivo ganho de 

peso poderiam ser fatores determinantes e preveníveis. É possível também pensar 

que há menor aderência à terapia hipertensiva, nos casos em que há 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia, aumentando o curso natural da afecção. 

Portanto, é fundamental que em nível do programa Estratégia Saúde da Família 

sejam buscadas alternativas, com participação efetiva desta rede para influenciar a 

evolução. É importante também lembrar o impacto da pré-eclâmpsia pós-gestação, 

tanto na mulher como no indivíduo que nasceu de uma gravidez pré-eclâmptica, 

incluindo doença cardiovascular,(120;121). 
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7. CONCLUSÕES 

 

 
7.1. A prevalência de pré-eclâmpsia é elevada no Estado do Rio Grande do Norte. 

7.2. Houve diminuição dos casos de eclâmpsia, com aumento da pré-eclâmpsia 

grave no Estado do Rio Grande do Norte, ao longo do período estudado. 

7.3. A frequência de eclâmpsia permanece elevada no Rio Grande do Norte e no 

Brasil, apesar do uso de sulfato de magnésio na pré-eclâmpsia grave. 

7.4. A mortalidade por eclâmpsia permanece elevada no Brasil. 

7.6. História materna de hipertensão e pré-eclâmpsia são fatores de risco para pré- 

eclâmpsia. 

7.7. O maior IMC no início da gravidez é fator de risco para pré-eclâmpsia. 

7.8. Há um estado inflamatório na pré-eclâmpsia. 
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8. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

 
A doença hipertensiva continua sendo um problema de saúde pública 

importante com alta mortalidade materna, conforme atestam as notificações para o 

Brasil e o Rio Grande do Norte. O fato de 3% das mulheres com eclâmpsia 

morrerem chama atenção para necessidade de revisão da atual estratégia desta 

doença no Brasil. É fundamental a disseminação do uso de sulfato de magnésio de 

forma cuidadosa e oportuna, permitindo diminuir o risco de uma pré-eclâmpsia 

evoluir para eclâmpsia. Ao mesmo tempo, 25% dos casos de doença hipertensiva 

da gravidez são casos de pré-eclâmpsia, o que demonstra falha da assistência no 

pré-natal. 

A OMS aumentou em 2016 o número de consultas do pré-natal de 6 para 8 visando 

diminuir o risco. No entanto, é primordial assegurar qualidade dessas consultas. É 

necessária e adequada a minimização dos fatores de risco que incluem controlar o 

excesso de peso, a dieta com fatores adequados e, no caso de hipertensão, a 

adesão à terapia anti-hipertensiva. Os objetivos do milênio com relação à 

diminuição de morte materna não foram cumpridos no Brasil e nem o acesso ao 

número de consultas recomendado. Existe no Brasil déficit de infraestrutura 

necessária à condução adequada do pré-natal, apesar da Estratégia de Saúde da 

Família existir em todo país. Portanto, um novo olhar para a fragilidade dessa 

existência é essencial para minimizar o risco de morbimortalidade da mulher na 

gravidez. 

Nosso projeto inicial contemplava o estudo de expressão gênica global em 

mulheres com pré-eclâmpsia e suas complicações (Síndrome HELLP e eclâmpsia), 

mas tivemos limitação quanto a suporte. Amostras de RNA foram armazenadas e 

no tempo oportuno serão usadas para realizar os estudos inicialmente propostos. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Fatores de risco para desenvolvimento da Pré-Eclâmpsia 
 

Pesquisadores: ANA CRISTINA ARAÚJO, PATRICIA M. BEZERRA, JOSE WILTON QUEIROZ, 
LEONARDO C. FERREIRA, MARIA DE LOURDES C. DA SILVA, ANA CRISTINA A. ANDRADE, 
PATRICIA C. F. BEZERRA, MARIA JULIA DE P. LUIZ, AMÁBILIE J. DE MEDEIROS SILVA, 
PATRÍCIA INGRID M. DE CASTRO, SELMA M.B JERONIMO 

I. Esclarecimentos 

Estamos convidando você para participar como voluntário de uma pesquisa sobre pré- 
eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma doença da gravidez que ocorre após a 20ª semana de gestação, 
com aumento de pressão arterial e alguns problemas nos rins, o que leva a mulher a perder  
proteína pela urina. O desenvolvimento de convulsões caracteriza a eclâmpsia e, quando ocorrem 
complicações no fígado e outros órgãos, a doença é chamada de Síndrome HELLP. 

Caso você aceite participar desta pesquisa, pedimos permissão a você para revisar o seu 
prontuário para obter dados clínicos e resultados laboratoriais acerca da sua gravidez atual, como 
também pedimos permissão para coletar uma amostra de sangue ou coletar um esfregaço da sua 
bochecha usando um cotonete. Pedimos permissão para realizar o teste para verificar se você foi 
exposta ao vírus HIV. Esse teste só será realizado quando formos fazer os estudos imunogenéticos. 

Iremos realizar a separação dos componentes do sangue, incluindo a extração da parte 
líquida, chamada de plasma/soro, e a parte figurada, chamada de células. Da parte figurada do 
sangue, isto é das células, iremos isolar o DNA (ácido desoxiribonucléico). Iremos estudar se há 
diferenças no tipo de informação contida no DNA entre pessoas que adoecem com pré-eclâmpsia e 
aquelas que têm uma gravidez sem essa doença. Do material colhido da sua bochecha, iremos 
também extrair DNA. O DNA será usado para estudos genéticos. 

Os riscos possíveis associados à participação neste estudo são mínimos e podem ser os 
seguintes: pequeno sangramento (evitado através de compressão, por alguns minutos, da área 
puncionada) ou manchas arroxeadas (equimoses), infecção e desmaio. A coleta do esfregaço da 
bocheca será realizada com o cotonete e o desconforto é mínimo, semelhante àquele que você 
sente quando escova seus dentes e limpa sua bochecha. Iremos minimizar os riscos de 
complicações referentes à coleta de sangue, observando os cuidados de pressionar o local da 
coleta por alguns minutos e certificar que a pressão e o pulso estão normais. 

O registro da sua participação neste estudo será mantido confidencial, somente os 
pesquisadores trabalhando na equipe terão acesso a essas informações. Cada indivíduo receberá 
um número para ser utilizado no laboratório. Se qualquer relatório ou publicação resultar deste 
trabalho, a identificação do paciente não será revelada. O DNA não utilizado será mantido no nosso 
laboratório, no Departamento de Bioquímica, caso você autorize o armazenamento, em tubos 
identificados por um código de barras, somente conhecido pelos pesquisadores responsáveis. Os 
resultados dos estudos serão mantidos em sigilo absoluto e não permitiremos acesso às 
informações a terceiros. 

Você poderá solicitar a remoção do seu DNA ou soro ou qualquer informação acerca da sua 
saúde, a qualquer momento, ou seja, durante ou depois dessa pesquisa. Você só precisará entrar 
em contato por correio ou por telefone e expressar seu desejo de retirar a permissão para 
armazenamento. Você ficará com uma cópia desse documento. No entanto, caso você tenha dúvida 
sobre os objetivos, procedimentos, riscos, benefícios, seus direitos ou qualquer outra, a respeito 
desta pesquisa, entre em contato com a Dra Selma Jeronimo, ou outro membro da equipe, pelo 
telefone 84-3215-3428, no Departamento de Bioquímica, localizado no Campus Central da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Lagoa Nova, em Natal. 

Não há benefício direto da sua participação neste estudo. No entanto, referente doença pré- 
eclâmpsia, nossa equipe irá fornecer informações importantes sobre esta permitindo a você tomar 
medidas preventivas numa futura gestação, como também cuidados que você deverá ter após o seu 
parto, principalmente com controle do seu peso, ingestão de sal e realização de exercícios. As 
mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia precisam controlar o peso adequadamente para evitar 
problemas do coração. Enfim, sua participação nesta pesquisa contribuirá para que, conhecendo 
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melhor a genética das pessoas, possamos eventualmente desenvolver formas de melhor prevenir 
ou tratar essas doenças. No entanto, esse estudo será longo e resultados dos mesmos precisarão 
ser avaliados em outras populações. Sua participação nesta pesquisa é voluntária. Mas se você 
decidir não participar da pesquisa o seu tratamento não será diferente, além do que, você poderá 
retirar seu consentimento a qualquer momento da pesquisa. 

Você não será pago por participar desta pesquisa, mas será ressarcido (reembolsado) por 
qualquer gasto decorrente da mesma e será indenizado por qualquer dano também 
comprovadamente de sua participação nesta pesquisa. 

Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte O Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fica localizado 
no Campus Universitário (84-3215-3135), onde você poderá tirar suas dúvidas sobre a ética da 
pesquisa Você poderá obter informações sobre pesquisa com seres humanos no Brasil na página 
do Ministério da Saúde(http://portal.saude.gov.br/sisnep/) em projetos desenvolvidos no Rio Grande 
do Norte. Este projeto foi cadastrado no sistema SISNEP sob o número 0298.1.051.0000-11. 

Caso você seja o responsável legal (pai, mãe ou guardião), pelo menor convidado a participar 
desta pesquisa, o termo VOCÊ usado durante todo o esclarecimento se refere a ele. 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui esclarecida quanto aos 
objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetida, sobre os possíveis riscos que 
possam advir de tal participação e sobre os meus direitos. 

Foram garantidos esclarecimentos que venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o 
direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 
qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. 

A minha participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos adicionais, sejam 
esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Foi garantido o 
anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

Autorizo ou não os pesquisadores o seguinte: 
Sim Não

 

 Pesquisar o vírus HIV no meu sangue 

 Armazenar o restante do meu DNA, soro e plasma no Laboratório de 
Imunogenética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
Nome do indivíduo ou responsável (letra de forma):    

Número:    

 

Assinatura do participante ou responsável 

 
COMPROMISSO DO INVESTIGADOR 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com os indivíduos participantes no estudo ou 
com o seu representante legalmente autorizado. É minha opinião que o indivíduo entende os 
riscos, benefícios e direitos relacionados a este projeto. 

  _ Data:  / /  

Assinatura do Pesquisador 

http://portal.saude.gov.br/sisnep/
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APÊNDICE 2 – CADASTRO DO INDIVÍDUO 

 

CADASTRO DO INDIVÍDUO 
 

 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
Etiqueta:    

 

Nome: Apelido:      
 

Data de nascimento:  / /  Sexo: (  ) Masculino ( ) Feminino 
 
 

Nome do pai: 
 

 

Nome da mãe: 
 

 

Condicao do individuo: ( ) Ativo in ( ) Ativo out ( ) Ignorado ( ) Falecido 
 

RG do Hospital:   Data da admissão:  / /  
 

II. ENDEREÇO 
 

Estado:    Cidade:    Bairro/Distrito:    
 

Logradouro:    No:    
 

CEP:    Bloco:   Apto.:   
 

Telefone:    
 

Referência (Ex: Igreja, mercado, bar, farmácia, escola, etc...):    
 

 

III. IDENTIFICACÃO – LABORATÓRIO DE IMUNOGENÉTICA (a ser gerado pelo sistema) 
 

ID Indivíduo: ID Pai:    
 

ID Mãe:    ID Domicílio:    Nº da família:    
 
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC  

PROJETO: DOENÇAS HIPERTENSIVAS DA GRAVIDEZ 
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APÊNDICE 3 – FORMULÁRIO PADRÃO 

 

 

FORMULÁRIO PADRÃO 

 
Preenchida por:    

Revisada por:     

Data:  / /  

Data:  / /  

I. DADOS GERAIS 
 
 

1. Etiqueta:    
 

2. ID do Indivíduo:  (preechido no Lab de Imunogenética) 

 
3. Grupo: (  ) Caso (   ) Controle 

 
4. Peso antes da gravidez:  Kg 

 
5. Altura:  m 

 
6. Idade:  anos 

 
II. DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS - *Sensível 

 

1. Estado civil: 2. Renda Familiar: 4. Nível de 
escolaridade: 

(  ) Casada (   ) ≤ 1 salário ( ) Sem estudo 
(   ) Vive com parceiro (   ) > 1 a 3 salários ( ) Fund. Incomp. 

 
(  ) Solteira (   ) > de 3 a 6 salários ( ) Fund. Comp. 
(  ) Viúva (   ) > de 6 a 9 salários ( ) Medio Incomp. 

 

(  ) Divorciada (   ) > de 9 salários ( ) Medio Comp. 
 

(   ) SI (  ) NS ( ) Sup. Incomp. 
(   ) SI ( ) Sup. Comp. 

 

( ) SI 
3. Quantas pessoas moram na residência?    

 

III. CONSUMO DE CIGARRO *Sensível 
 

ANTES DA GESTACÃO DURANTE A GESTACÃO 

1. Fumava quantos cigarros por dia? 

(   ) Não fumante (   ) de 11 a 20 
(   ) Menos de 1 (   ) Mais de 20 
(   ) de 1 a 10 ( )SI 

2. Fuma quantos cigarros por dia? 

(   ) Não fumante (   ) de 11 a 20 
(   ) Menos de 1 (   ) Mais de 20 
(   ) de 1 a 10 ( )SI 

PROJETO: DOENÇAS HIPERTENSIVAS DA GRAVIDEZ - MEJC - UFRN 
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IV. INQUÉRITO FAMILIAR 
 

MÃE: IRMÃS: 

1. Teve pré-eclâmpsia? 

( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 

 

3. Quantas irmãs você tem? ( )NS ( )SI 

 4. Dentre essas, quantas já engravidaram?  ( )NS ( 

)NA ( )SI 

2. Teve eclâmpsia? Das que engravidaram, quantas tiveram: 

( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 5. Pré-eclâmpsia? ( )NS ( )NA ( )SI 

 6. Eclâmpsia? ( )NS ( )NA ( )SI 

 
V. ANTECEDENTES FAMILIARES PATOLÓGICOS DA GESTANTE (Não considerar meio-irmão) 

Algum parente de primeiro grau tem/teve: 

1. Hipertensão crônica? ( )Não ( )Pai ( )Mãe ( )Irmão(ã) ( )SI ( )NS 

 
2. Infarto do miocardio (ataque cardíaco)? ( )Não ( )Pai ( )Mãe ( )Irmão(ã) ( )SI ( )NS 

3. Acidente Vascular Cerebral (AVC)? ( )Não ( )Pai ( )Mãe ( )Irmão(ã) ( )SI ( )NS 

4. Epilepsia? ( )Não ( )Pai ( )Mãe ( )Irmão(ã) ( )SI ( )NS 

 
 

VI. ANTECEDENTES PESSOAIS PATOLÓGICOS (Afim de certificar-se quanto ao diagnóstico da 

doença, perguntar se tem tomado algum remédio nos últimos 6 mêses. 
Quais?   

 

  ) 

Quais das doenças abaixo você tem/teve? 
 

1. Hipertensão arterial crônica ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
2. Diabetes I ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
3. Diabetes II ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
4. Hipertireoidismo ou bócio ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
5. Hipotireoidismo ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
6. Lupus eritematoso ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
7. Insuficiência renal crônica ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
8. TVP (trombose) ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
9. Enxaqueca ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
10. Asma ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
11. Epilepsia ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 
12. Febre reumática ( )Não ( )Sim ( )NS ( )SI 

 
 

VII. ANTECEDENTES PESSOAIS GINECO-OBSTÉTRICOS: (Se a paciente já tiver parido no dia do 

preenchimento desta ficha, considere os antecedentes antes do parto. Exemplo: se a paciente já for Gesta I 
Para I, escreva Gesta I para 0 ) 

1. No de Gestações    

2. No de Partos    

3. No de Partos vaginais    

4. No de Cesáreas    

5. No de Abortos espontâneos    
 

6. No de Abortos provocado    

7. No de RN de termo    

8. No de RN pré-termo    

9. No de RN ≥ 4000g    

10. No de Natimortos    

11. No de filhos mortos no 1º mês de vida 

 

12. Teve algum tipo de DHEG em gravidezes anteriores? 

( )Não ( )Sim ( )NS ( )NA ( )SI 
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13. Se sim, em qual gestação? Aonde ficou internada? Qual foi a data do internamento? 

 

 

14. Teve gêmeos em gravidezes anteriores? 

( )Não ( )Sim ( )NS ( )NA ( )SI 

 
 

 
VIII. PRÉ-NATAL (GESTAÇÃO ATUAL) - (Responder com base no cartão da gestante) 

 
1. Quantas consultas?   

 
2. Mês de início (por extenso):    

3. Local do pré-natal:    

4. 1º peso durante a gravidez:   Kg  5. Data da pesagem:   / /  

6. Último peso durante a gravidez:   Kg  7. Data da pesagem:   / /  

8. Usou metildopa antes do internamento?   (   )Não  (  )Sim  9. Dose:    

10. Data do inicio do tratamento:  / /   

 
 

 
IX. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO FECHAMENTO DO DIAGNÓSTICO 

 

1. Idade gestacional na admissão:  sem  dias 

 
2. PA na admissão (na SR): PS: PD:    

 
 

 
PROTEINÚRIA DE FITA 

 
3. Primeira proteinúria 

 
4. Data (dia / mês):  /  

 
5. Segunda proteinúria 

 
6. Data (dia / mês):  /  

( )Negativa 

( )Traços (15 mg/dl) 

( )Negativa 

( )Traços (15 mg/dl) 

( ) + (30 mg/dl) ( ) + (30 mg/dl) 

( ) ++ (100 mg/dl) ( ) ++ (100 mg/dl) 

( ) +++ (300 mg/dl) ( ) +++ (300 mg/dl) 

( ) ++++ (≥ 500 mg/dl) ( ) ++++ (≥ 500 mg/dl) 

( )Não fez / SI ( )Não fez / SI 

 

7. A paciente convulsionou? (  )Não (  )Sim ( )SI 
 

8. Data da convulsão (se houver mais de um episódio, colocar o primeiro):  / /  

)SI 

(  )NA ( 
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9. Exames laboratoriais: 

* Colocar o resultado mais alterado. 
 

 
Exame (valores alterados) 

1º result. Data 
2º result.* 

Data 
Último 

result. 

Data 

Glicose (> 90 mg/dl)       

Uréia (> 45 mg/dl)       

Albumina (g/dl)       

Globulina (g/dl)       

Ác. úrico (> 4mg/dl)       

Creatinina (> 0.8 mg/dl)       

TGO/AST (≥ 70 U/L)       

TGP/ALT (≥ 60 U/L)       

LDH (≥ 600 U/ml)       

BT (> 1.2 mg/dl)       

BD (> 0.3 mg/dl)       

BI (> 0.8 mg/dl)       

TP (< 10,7s ou > 14,3s)       

TTPa (< 24s ou > 45s)       

Hb (< 11,5 g/dl)       

Ht (< 35 %)       

Plaquetas (<150.000/µl)       

Proteinúria de 24 horas, 
mg/24h 

      

 

X. DOOPLER (Data:  / / ) 

 

1. Artéria Umbilical: IR =   ( )SI 

2. Artéria Cerebral Média: IR =   ( )SI 

3. Relação C/U =   

4. Conclusão/Diagnóstico: 

( )SI 

 
  

 

 
XI. PARTO  

 
1. Fez o parto na 
MEJC? 

 
(  )Não (   )Sim ( )SI 

2. Data do parto:   / /  ( )NA 

3. Idade gestacional:   sem. e  dias (  )SI ( )NA 

4. Tipo de parto: (  )Normal (  )Cesárea (  )SI ( )NA 
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XII. DIAGNÓSTICO 
 

( ) Normotensa (Controle) 

( ) HAS crônica 

( ) HAS gestacional 

( ) Pré-eclâmpsia 

( ) Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica 

( ) Eclâmpsia 

( ) HELLP 

( ) HELLP + Eclâmpsia 

 
Outro:    

 
 

 
CRITÉRIOS UTILIZADOS NO DIGANÓSTICO DAS DOENÇAS HIPERTENSIVAS DA GRAVIDEZ 

 

Diagnostico Criterio 

HAS crônica1 PA ≥ 140/90mmHg antes da 20ª semana de gestacao 

HAS gestacional1 PA ≥ 140/90mmHg a partir da 20ª semana de gestacao (sem proteinúria) 

Pré-eclâmpsia1 HAS gestacional E proteinuria (≥ 1+) 

Pré-eclâmpsia leve1 140/90mmHg ≤ PA < 160/110mmHg E 1+ ≤ proteinúria < 3+ 

 
Pré-eclâmpsia grave1 

PA ≥ 160/110 OU proteinúria ≥ 3+ 

E pelo menos um dos seguintes sinais/sintomas: tontura, cefaléia, náusea, 

vômito, vista turva, escotomas, amaurose, dor epigástrica e dor hipogástrica. 

Eclâmpsia Pré-eclâmpsia + convulsão 

 
HELLP2 

AST > 70 IU/L 

LDH > 600 IU/L 

< 100.000 plaquetas/µl 

 
1 
Steegers EA, von Dadelszen P, Duvekot JJ, Pijnenborg R. Pre-eclampsia. Lancet. 2010 Aug 21;376(9741):631-44. Epub 

2010 Jul 2. 

 
2 
Joshi D, James A, Quaglia A, Westbrook RH, Heneghan MA. Liver disease in pregnancy. Lancet. 2010 Feb 

13;375(9714):594-605. 
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