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RELATO DE CASO: HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA NA GESTAÇÃO   

 

 

Gabriela Paixão Capristo 

Laura de Souza Genta  

 

 

RESUMO 

 

As mulheres são diagnosticadas com hipertensão arterial crônica se esta preceder a 

gravidez ou se a hipertensão for identificada antes de 20 semanas de gestação. Sendo a 

complicação frequentemente encontrada na gravidez, com prevalência de 7% em mulheres 

entre 18 e 39 anos. Este trabalho tem como objetivo principal discutir a hipertensão arterial 

crônica em uma gestante, como também discutir as complicações decorrentes desta doença à 

mãe e ao feto. O presente relato de caso descreve uma paciente com 37 anos, com hipertensão 

arterial crônica de difícil controle e história de múltiplas perdas gestacionais, mesmo com 

acompanhamento e pré-natal adequado. Com demais exames normais e sem diagnóstico 

definido, entende-se que a única correlação dos eventos seja com a hipertensão arterial crônica. 

Foram utilizadas bibliografias consagradas para se estabelecer nexo causal entre os exames e 

história clínica. Espera-se que esta pesquisa demonstre a causalidade dos óbitos fetais com a 

hipertensão arterial crônica na gestação, especialmente em caso de difícil controle. Porém, o 

diagnóstico não pôde ser conclusivo na última gestação da paciente em questão, pois a má 

formação fetal pode, também, ter sido incompatível com a vida, sendo, então, ambas 

responsáveis pela restrição de crescimento intra-uterino e óbito fetal. 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Gravidez. Mulheres. Aborto. Complicações na gravidez. 

 

 

CASE REPORT: CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION IN PREGNANCY 

  

 

ABSTRACT 

 

Women are diagnosed with chronic arterial hypertension if this clinical condition 

precedes the pregnancy or even if the hypertension is identified before the 20th week of 

gestation. This complication is often found in pregnancy, with a prevalence rate of 7% among 

women between 18 to 39 years. The present research aims to discuss chronic arterial 

hypertension in a pregnant woman, as well as to discuss the results complications from this 

disease to mother and fetus. The case report describes a 36 years old patient diagnosed with 

difficulty managing chronic arterial hypertension and a history of pregnancy loss even under 

adequate follow-up and prenatal care. Facing normal test results and without any other defined 

diagnosis to explain those events, it is understood that the only correlation is with chronic 

arterial hypertension. Consecrated bibliographies are used to establish a causal nexus between 

laboratory and imaging methods with clinical history. It is expected to demonstrate the causality 

of fetal deaths with chronic arterial hypertension in pregnancy, mainly in case of difficult 

control. 

 

Keywords: Hypertension. Pregnancy. Women. Abortion. Pregnancy complications. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Hipertensão arterial crônica (HAC) é considerada uma das complicações médicas mais 

frequentes durante a gravidez. Sua prevalência média em mulheres de 18 a 39 anos é de cerca de 7 % 

e, de acordo com a American College of Obstetricians and Gynecologists1, a incidência na gravidez 

é variável porque depende das vicissitudes da população.  

Segundo dados do Ministério da Saúde2, a hipertensão conjunta na gestação está entre as 

principais causas de morte materna no país, com aproximadamente 35% dos óbitos. A taxa de 

mortalidade perinatal é de 150/1000 partos, representando a maior causa de morte fetal ou de recém-

nascido (RN). 

Com a finalidade de se definir HAC, as variantes dos níveis de pressão arterial (PA) normais 

devem ser estabelecidas, sendo determinadas por poligenia, o que vai diferir entre as populações. 

Além de possuírem amplas variações entre os indivíduos, apresentam muita influência dos fatores 

epigenéticos. Em resumo, aqueles adultos saudáveis apresentam uma ampla variação de pressão 

arterial bem como aqueles com hipertensão arterial crônica. Quando confirmada as variáveis, é 

importante salientar para toda a população os riscos aos quais estão presentes na hipertensão arterial, 

como o aumento significante na taxa de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais que 

acompanham os níveis crescentes das pressões diastólica e sistólica.  

A diagnose da HAC se dá quando esta preceder a gravidez ou se a hipertensão for identificada 

em gestantes antes das 20 semanas. Algumas mulheres, sem a hipertensão arterial crônica evidente, 

podem relatar histórias de gestações repetidas complicadas pela hipertensão gestacional (HG), com 

ou sem a síndrome da pré-eclâmpsia (PE). Cada paciente é um marcador de risco para a hipertensão 

arterial crônica latente e isso é fundamental para a PE, principalmente quando se tem o início precoce. 

Por fim, sabe-se que a hipertensão gestacional é análoga à diabetes gestacional, na qual tais mulheres 

possuem uma diátese de hipertensão crônica, sendo que a hereditariedade revela um papel essencial.  

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A HAC, em conjunto com a gravidez, complica em cerca de 5 a 8% de todas as gestações, o 

que está associada a um aumento significativo da morbimortalidade materno-fetal. Gestantes 

hipertensas crônicas apresentam risco maior para desenvolvimento de pré-eclâmpsia sobreposta, que 

por sua vez, aumenta o risco de parto pré-termo e complicações gestacionais como o crescimento 
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fetal restrito, prematuridade e até mortalidade fetal e neonatal. Por isso é importante que, durante a 

gestação, a mulher com hipertensão arterial seja monitorada de perto para garantir que esteja bem 

controlada, com funcionamento renal normal e crescimento fetal de acordo com os parâmetros 

esperados. Muitas vezes, um bebê precisa nascer prematuro para evitar a morte ou complicações 

devido à hipertensão arterial grave, como acidente vascular cerebral, na mulher. Nota-se a 

importância da orientação, esclarecimento e monitoramento dessas pessoas. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal discutir a correlação da hipertensão arterial crônica 

com a gestação, bem como discutir as complicações decorrentes desta doença à mãe e ao feto. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Verificar a relação de causalidade dos múltiplos abortos ocorridos com a paciente com a 

hipertensão arterial crônica de difícil controle, visto que o pré-natal foi adequado e outros exames 

não se mostraram alterados, não havendo, então, nenhuma outra causa evidente para tais eventos.  

 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1 Hipertensão Arterial Crônica 

 

 

Hipertensão arterial crônica está dentro das complicações médicas mais frequentes e 

preocupantes encontradas durantes a gravidez1. De acordo com a American College of Obstetricians 

and Gynecologists2, a incidência pode ser de até 8%. Acredita-se que a HAC apresenta uma melhora 
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durante o início da gravidez, ao contrário do que pode ocorrer mais tarde quando a mesma pode 

apresentar um comportamento variável. Tudo isso pelo fato importante do desenvolvimento 

imprevisível de PE sobreposta, que pode gerar riscos aumentados de morbidade e mortalidade 

materna e perinatal.  A classificação das doenças hipertensivas na gestação adotada é a da Federação 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO3: 

 

1) Hipertensão arterial crônica: Hipertensão diagnosticada antes de 20 semanas de gestação. 

A pressão arterial sistólica (PAS) deve ser ≥ 140mmHg ou a pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 

90mmHg, sendo medidas duas vezes com intervalo de 4 horas. Pode também ser considerada HAC 

quando diagnosticada pela primeira vez durante a gestação sem a normalização pós-parto. É 

classificada em essencial/primária ou secundária e, também, em leve e grave (≥160/110 mmHg)4,5. 

Essas classificações determinam maior ou menor risco durante a gestação e orientam a conduta. 

 

2) Pré-eclâmpsia /Eclâmpsia (EC): é uma síndrome que se manifesta como síndrome materna 

(hipertensão, edema e proteinúria) e fetal, ou ambos. É a principal causa de morte materna e perinatal 

nos países em desenvolvimento, chegando a ocorrer em até 8% das gestações4. 

 

3) Pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica: é a elevação aguda da pressão arterial à 

qual se agregam proteinúria (> 0,3 g/24h), trombocitopenia ou anormalidades da função hepática em 

gestantes portadoras HAC, com idade gestacional superior a 20 semanas6. 

 

4) Hipertensão gestacional: É o aumento da pressão arterial que surge após as 20 semanas de 

idade gestacional e sem proteinúria6. Pode ser classificada em hipertensão essencial ou primária (na 

maioria das vezes), ou em secundária (em 10% dos casos), considerando a etiologia e, de acordo com 

os níveis tensionais, em leve e grave (PA > 160/110 mmHg).  

 

 

4.2 Fatores de risco associados 

 

 

Dentre os principais fatores de risco associados encontram-se a etnia, a obesidade e a diabetes. A 

hipertensão arterial crônica apresenta uma maior incidência em mulheres negras quando comparadas 

a brancas e mexicano-americanas7. Sobre isso, a presença de inúmeros fenótipos relacionados à 

pressão e regiões genômicas foram identificados e dentre eles, genes que são candidatos a pré-

eclâmpsia e HAC8. Em relação a obesidade, mulheres obesas possuem uma maior probabilidade de 
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desenvolverem PE sobreposta e diabetes mellitus apresenta uma relação muito significativa em 

mulheres com HAC, sendo sua interação com a obesidade opressiva. 

 

 

4.3 Fase pré-concepcional 

 

 

O aconselhamento em mulheres com hipertensão arterial crônica deve ser iniciado antes da 

gravidez, incluindo os cuidados com a saúde geral, atividades físicas frequentes e hábitos alimentares. 

Além disso, o grau de controle da PA e a terapia anti-hipertensiva atual devem ser observados. Em 

casos com duração maior que cinco anos ou que são diabéticas, deve-se avaliar as funções 

cardiovasculares e renais. Deve-se analisar também a possibilidade de hipertensão secundária, pois 

pacientes com doença renal, feocromocitoma ou hipertensão renovascular possuem risco maior de 

complicações. Assim como a existência de evento adverso prévio, como acidente cerebrovascular, 

arritmia ou infarto do miocárdio, denota maior risco de recidiva ou piora durante a gestação.   

A função renal é avaliada pelo nível de creatinina no soro, e a proteinúria é quantificada se a 

relação proteína/creatinina na urina estiver anormalmente alta9. Os riscos de perda fetal e deterioração 

acelerada de doença renal são maiores se a creatinina sérica for >1,4 mg/dL. Para mulheres com PAD 

persistentes ≥110 mmHg refratária à terapia a gravidez é contraindicada, sendo necessário o uso de 

múltiplos anti-hipertensivos ou com creatinina sérica > 2mg/dl.  

Pacientes em uso de inibidores da enzina conversora de angiotensina e bloqueadores de 

receptor de angiotensina II devem suspendê-las, pois apesar da não comprovação de seus efeitos 

teratogênicos em seres humanos, seu uso no segundo e terceiro trimestre tem sido associado à 

insuficiência renal aguda em neonatos. 

 

 

4.4 Diagnóstico durante a gestação 

 

 

A diagnose da HAC se dá quando esta preceder a gravidez ou se a hipertensão for identificada 

em gestantes antes das 20 semanas. Algumas mulheres sem hipertensão arterial crônica evidente, 

podem relatar histórias de gestações repetidas complicadas pela hipertensão gestacional com ou sem 

a síndrome da pré-eclâmpsia. Por fim, sabe-se que a hipertensão gestacional é análoga à diabetes 

gestacional, na qual tais mulheres possuem uma diátese de hipertensão crônica, sendo que a 

hereditariedade revela um papel essencial. As complicações aumentam os riscos de desfechos 
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adversos naquelas mulheres que apresentam uma hipertensão de longo prazo ou que não concluíram 

o tratamento adequado.  

Como mencionado anteriormente, a pressão arterial no início da gravidez sofre uma queda e 

volta a subir novamente durante o terceiro trimestre. Mulheres com hipertensão arterial crônica 

apresentam uma resistência vascular persistentemente elevada e consequentemente, um aumento de 

volume intravascular reduzido. Não há dúvida de que resultados adversos nessas mulheres são 

dependentes, sobretudo se a pré-eclâmpsia sobreposta se desenvolve.  

 

 

4.5 Morbimortalidade materna  

 

 

A HAC possui uma associação com um risco cinco vezes maior de morte materna10. Sabe-se 

que mesmo aquelas mulheres que apresentam a hipertensão arterial crônica controlada com 

monoterapia antes da gravidez correm algum tipo de risco de desfecho adverso. Essas complicações 

são mais comuns com a hipertensão de linha de base grave e principalmente, com algum dano ao 

órgão-alvo11. A hipertensão se agrava devido à HG ou à pré-eclâmpsia sobreposta. Em ambas, a PA 

pode estar perigosamente elevada. Como ressaltado por Clark12, a pressão sistólica > 160 mmHg ou 

pressão diastólica > 110 mmHg levará rapidamente a uma disfunção renal ou hemorragia cerebral. 

Se há a presença de PE grave sobreposta ou eclâmpsia, o prognóstico materno é insatisfatório a não 

ser que a gravidez seja interrompida. É importante ressaltar o que foi dito por Sibai4, que mulheres 

com hipertensão arterial crônica que possuem história de pré-eclâmpsia não corriam risco mais alto 

de complicações em relação aquelas hipertensas sem tal história.  

 

 

4.6 Morbimortalidade perinatal 

 

 

Uma hipertensão grave pode ter uma associação com a atresia esofágica fetal ou à estenose. 

O relato de bebês com peso baixo ao nascer é comum e isso se deve ao parto pré-termo, à restrição 

de crescimento fetal intrauterino (RCIU), ou ambos. Essa disfunção de crescimento fetal é mais 

provável em mulheres com HAC crônica que desenvolvem pré-eclâmpsia sobreposta. Sendo a RCIU 

um fator de risco de desenvolvimento de aterosclerose precoce e comprometimento da saúde na vida 

adulta, é necessário acompanhamento e orientação sobre estilo de vida saudável13. Todos os efeitos 

perinatais adversos auxiliam para o aumento da taxa de mortalidade perinatal, com risco três a quatro 
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vezes mais alto em gestações que sofreram alguma complicação pela HAC quando comparado com 

gestações de mulheres normotensas. Observa-se taxas mais elevadas em mulheres que desenvolvem 

pré-eclâmpsia sobreposta em que o risco dobrou de 4 para 8%. E além do mais, se a diabetes coincidir 

com a hipertensão arterial crônica, o parto pré-termo, a restrição de crescimento fetal e as taxas de 

mortalidade perinatal aumentam cada vez mais14.  

 

 

4.7 Controle da pressão arterial 

 

 

Todas as mulheres que apresentam hipertensão grave devem ser tratadas para proteção 

neurológica, cardiovascular ou renal materna, independentemente do estado gravídico1. Isso inclui 

mulheres com desfechos adversos prévios como eventos cerebrovasculares, infarto do miocárdio e 

disfunção cardíaca ou renal. O tratamento é iniciado com anti-hipertensivo em gestantes saudáveis 

com PAS persistente maior que 150 mmHg ou PAD de 95 a 100 mmHg ou mais15. Com a disfunção 

do órgão-alvo, o tratamento de PAD igual ou maior que 90 mmHg é razoável para reduzir um dano 

adicional ao órgão.  

 

 

5 METODOLOGIA 

 

 

O relato de caso consiste numa análise quantitativa de dados coletados por meio de 

prontuários, exames de análises clínicas, de imagem, e carteira de pré-natal fornecidos pela Clínica 

Ella Care de Maringá. A revisão integrativa da literatura permite reunir evidências científicas que 

explanem os eventos relatados e, também, possibilitam aprofundamento do conhecimento de 

profissionais da área do tema em questão e alcance da conclusão do tema investigado.  

Foram seguidas as etapas de escrita do pré-projeto e seu envio para o Comitê de Ética em 

Pesquisas da Unicesumar, que autorizou a pesquisa em setembro de 2020 (CAAE 

36868320.2.0000.5539). A paciente em questão assinou o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e lhe foi garantida a confidencialidade das informações. Se sucedeu, portanto, a coleta de 

dados de prontuários, exames de análises clínicas, de imagem e carteira de pré-natal. Após 

estabelecido o relato de caso, o tema abordado, hipertensão arterial crônica durante a gestação e suas 

complicações, foi conceituado por meio de revisão literária. A busca pelas informações se deu no 

período de setembro e outubro de 2020 nos bancos de dados Scientific Electronic Library Online 



13 
 

(SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribeem Ciências da Saúde (LILACS), com a 

utilização dos descritores: “hipertensão”, “gravidez”, “hipertensão induzida pela gravidez”, “aborto”, 

“complicações na gravidez”. Descreveu-se a classificação da doença, bem como aconselhamento pré-

concepcional, diagnóstico, fatores de risco associados, efeitos relacionados à gravidez, 

morbimortalidade materna e perinatal, tratamento e controle da PA. Posteriormente, analisou-se as 

informações extraídas a fim de se gerar uma discussão do caso clínico e de se obter uma conclusão 

que explanasse os eventos que se sucederam.  

 

 

6 RELATO DE CASO 

 

 

E.D.F.M, mulher, 36 anos, natural de Maringá, G4P1C3A2, história prévia de primeira 

gestação, há 16 anos, obteve desfecho com nascimento à termo com 39 semanas com quadro de pré-

eclâmpsia associado, RN de peso 1600g que evoluiu com óbito perinatal após 4 dias. Há 10 anos, a 

segunda gestação cursou com HG, o nascimento se deu com 39 semanas, RN com peso de 3400g, 

sem intercorrências. Em julho de 2018, a terceira gestação evoluiu com aborto retido com 10 semanas 

e 5 dias, em decorrência de hipertensão gestacional descompensada mesmo em uso de Enoxaparina 

40mg, Anlodipino 5mg e Metildopa 500mg duas vezes ao dia. Como antecedente familiar, foi 

pontuado apenas o óbito do pai da paciente por infarto agudo do miocárdio aos 65 anos. As 

informações acima descritas foram obtidas através do relato da paciente, pois não havia prontuário 

disponível para acessá-las. 

Devido ao histórico de aborto e morte perinatal, em junho de 2019, solicitou-se exames para 

pesquisa de trombofilia, com os seguintes resultados:  

 

 

Quadro 1: Exames laboratoriais realizados pela paciente em junho de 2019. 

EXAME  DATA RESULTADO  VALOR DE 

REFERÊNCIA 

Fator V de Leiden 20/06/2019 Ausência de 

mutação 

 

Proteína C Total 20/06/2019 112,10% 70 a 140% 

Proteína S Total 20/06/2019 83% 60 a 150% 
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Fonte: Os autores (2020) 

Frente aos resultados sem alterações significativas, e uma vez descartada trombofilia e 

doenças autoimunes, a paciente obteve liberação médica para engravidar novamente. Em sua quarta 

gestação, com data de última menstruação 14/09/2019, o pré-natal foi realizado adequadamente e as 

medidas de PA foram: 170/106mmHg com 8 semanas; 145/94mmHg com 12 semanas; 129/87mmHg 

Mutação C677T e 

A1298C no Gene 

MTHFR  

20/06/2019 Ausência de 

mutação 

 

Homocisteína Total  20/06/2019 8,51 µmol/L 5 a 15 µmol/L 

Fator VIII   20/06/2019 132,80% 70 a 150% 

FAN – Fator Anti-núcleo 20/06/2019 Não reagente  

Cardiolipina IgG 20/06/2019 1,2 PL IgG U/mL <12 PLIgG U/mL 

Cardiolipina IgM 20/06/2019 <1,2 MPL U/mL <10 MPL U/mL 

Cardiolipina IgA 20/06/2019 1,10 PL IgA U/mL <12 PL IgA U/mL 

Antitrombina III 20/06/2019 104,30% 79,4 a 112% 

Fator II 20/06/2019 109% 50 a 150% 

Anticoagulante Lúpico 20/06/2019 Ausente  

Hepatite B – HbsAg 20/06/2019 0,24 <0,9 

Colesterol total 20/06/2019 181 mg/dL <190mg/dL 

Colesterol HDL 20/06/2019 36 mg/dL >40 mg/dL 

Colesterol LDL 20/06/2019 102 mg/dL Risco intermediário: 100 

a 130 mg/dL 

Colesterol VLDL  20/06/2019 43 mg/dL Limítrofe 30 a 67 mg/dL 

Triglicerídes  20/06/2019 217 mg/dL  <150 mg/dL 

Colesterol não-HDL 20/06/2019 145 mg/dL Risco intermediário: 130 

a 160 mg/dL 

VDRL Quantitativo 20/06/2019 Não reagente  

Vitamina D  20/06/2019 15,12 ng/mL Deficiência leve: 10 a 

19,9 ng/mL 

ABO e Rh  20/06/2019 B positivo  
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com 18 semanas; 149/97mmHg com 24 semanas; 150/100mmHg com 27 semanas. Tais valores 

foram obtidos frente ao uso de Metildopa 500mg quatro vezes ao dia em associação de Nifedipino 

10mg duas vezes ao dia e AAS 100mg. Foi adicionado à terapêutica ainda Enoxaparina 20mg/dia a 

partir de 24 semanas, pois havia uma restrição de crescimento importante, compatível com feto de 21 

semanas, como tentativa de se melhorar o fluxo sanguíneo entre feto e placenta. Por fim, prescreveu-

se um aumento de Nifedipino para 20mg duas vezes ao dia a partir de 27 semanas. No primeiro 

trimestre foram realizados os exames conforme descritos no quadro 2. 

 

Quadro 2: Exames laboratoriais realizados pela paciente em outubro de 2019. 

EXAME  DATA RESULTADO  VALOR 

REFERÊNCIA 

Leucócitos  31/10/2019 5.500/ µL 3.500 a 10.000 µL 

Plaquetas 31/10/2019 242.000/ µL 150.000 a 450.000/ µL 

Glicose em Jejum 31/10/2019 89 mg/dL 70 a 99 mg/dL 

Ácido Úrico  31/10/2019 2,5 mg/dL 2,3 a 6,1 mg/dL 

Bilirrubina Total  31/10/2019 0,58mg/dL < 1,00 mg/dL 

Fosfatase Alcalina  31/10/2019 45 U/L 27 a 100 U/L 

Sódio 31/10/2019 130 mmol/L 136 a 145 mmol/L 

TGO/AST 31/10/2019 16 U/L 10 a 37 U/L 

TGP/ALT 31/10/2019 14/U/L 10 a 37 U/L 

Vitamina B12 31/10/2019 367 pg/mL 187 a 883 pg/mL 

Ferritina Sérica 31/10/2019 65,6 ng/mL 10 a 241 ng/mL 

Insulina  31/10/2019 10,72 µUI/mL 2,6 a 37,6 µUI/mL 

Progesterona 31/10/2019 22,3 ng/mL 4,73 a 50,74 ng/mL 

T3 – Livre 31/10/2019 2,79 pg/mL 2,5 a 3,9 pg/mL 

T4 – Tiroxina Livre  31/10/2019 0,57 ng/dL 0,52 a 1,10 ng/dL 

Toxoplasmose IgM 31/10/2019 0,07 < 0,50  

VDRL Quantitativo  31/10/2019 Não reagente  
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Vitamina A  31/10/2019 0,47 mg/L 0,30 a 0,70 mg/L 

Rubéola IgG  31/10/2019 74,2 UI/mL Reagente > 9,9 UI/mL 

Rubéola IgM  31/10/2019 0,07  < 1,20 

Toxoplasmose IgG 31/10/2019 10,7 UI/mL Reagente > 2,9 

Vitamina C 31/10/2019 1,06 mg/dL 0,50 a 1,50 mg/dL 

Anti-Peroxidase  31/10/2019 0,30 IU/mL < 9,0 IU/mL 

Vitamina D – 25 

Hidroxi 

31/10/2019 52,66 ng/mL 30 a 70 ng/mL 

Ferro Sérico 31/10/2019 94 µg/dL 50 a 170 µg/dL 

GGT – Gama 

Glutamil Transferase  

31/10/2019 13 U/L 5 a 39 U/L 

Magnésio 31/10/2019 2,0 mg/dL 1,6 a 2,6 mg/dL 

Ácido Fólico  31/10/2019 23,89 ng/Ml >3,37 ng/mL 

Anticoagulante lúpico  31/10/2019 Não detectado   

TSH 31/10/2019 2,39 µUI/mL 0,10 a 2,50 µUI/mL 

Urocultura  31/10/2019 Negativa  

Brucelose IgG 31/10/2019 5 U/mL < 20U/mL 

Brucelose IgM 31/10/2019 5 U/mL < 15 U/mL 

Hemoglobina 

Glicosilada  

31/10/2019 4,9 % 4 a 6% 

Coagulograma 

Completo 

31/10/2019 Tempo de 

Sangramento 2min 

Tempo de 

Coagulação 8 min 

Retração Coágulo 

completa 

Prova de Laço 

Negativa 

1 a 4 minutos 

4 a 10 minutos 

Completa 

Negativa 

Tempo de 

Protrombina 

31/10/2019 Paciente 9,7 seg 

Atividade 100% 

 

70 a 100 % 
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INR 0,79 

KPTT 23,1 seg 

Relação 

paciente/controle 0,9 

 

0,70 a 1,30  

25 a 45 seg 

< 1,26 

HIV 1 e 2  31/10/2019 0,05  Não reagente < 1,00 

Hepatite C – Anti 

HCV 

31/10/2019 0,04  Não reagente < 1,00 

Hepatite B – HbsAg 31/10/2019 0,36 Não reagente < 0,90 

Proteínca C Funcional 31/10/2019 118 % 70 a 140% 

Proteína C Livre 31/10/2019 53,9 % 60,1 a 113,6% 

Chlamydia 

trachomatis IgG 

31/10/2019 4 U/mL < 10 U/mL 

Citomegalovírus IgG 31/10/2019 167,3 AU/mL < 6 AU/mL 

Chlamydia 

trachomatis IgM 

31/10/2019 5 U/mL < 10 U/mL 

Citomegalovírus IgM 31/10/2019 0,10  < 0,7 

Estriol Livre – E3 31/10/2019 0,07 ng/ml < 0,24 ng/ml 

Hemoglobina A1 31/10/2019 96,4% >95% 

Hemoglobina A2 31/10/2019 3,2% 1,5 a 3,7% 

Hemoglobina F 31/10/2019 0,4% < 2% 

Hemoglobina S 31/10/2019 0  Ausente  

Hemoglobina C  31/10/2019 0 Ausente  

Albumina  31/10/2019 62% 

4,09g/dl 

55,1 a 65,7% 

3,5 a 4,85% 

Alfa 1  31/10/2019 3,6% 

0,24g/dL 

3,1 a 5,6% 

0,22 a 0,43 g/dL 

Alfa 2 31/10/2019 8,4% 

0,55 g/Dl 

8 a 12,7% 

0,55 a 1,08 g/dL 
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Beta 1 31/10/2019 6,7% 

0,44g/Dl 

4,9 a 7,2% 

0,32 a 0,54 g/dL 

Proteínas totais 31/10/2019 6,60 g/dL 6,50 a 8,20 g/dL 

HTLV I e II 31/10/2019 Não reagente  

Listeriose 31/10/2019 < 1: 320 < 1:320 

Parvovírus B19 

Anticorpos IgG 

01/11/2019 < a 2 UI/mL < 3 UI/mL 

PARVOVÍRUS B19 

Anticorpos IgM 

01/11/2019 < 5 U/mL < 10 U/mL 

Proteína S Total 01/11/2019 48 % 60 a 120 % 

Fonte: Os autores (2020) 

 

A Ultrassonografia de Translucência Nucal de 12 semanas e 6 dias, de 09/12/2019, foi de 

3,5mm e constatou osso nasal ausente. 

Esses exames foram repetidos em 19/02/2020, novamente não demonstrando alterações 

significativas. Porém, a Ultrassonografia Obstétrica Morfológica de Segundo Trimestre com 

Dopplerfluxometria de 26/02/2020 demonstrou: comprimento do osso nasal de 4,4mm (referência: 

6,4 a 9,6mm); circunferência abdominal 17,4cm (referência: 16,3 a 20,7cm); comprimento do fêmur 

3,2cm (referência: 3,6 a 4,4cm); comprimento da tíbia 2,8cm (referência: 3,2 a 3,9cm); comprimento 

do úmero 3,1cm (referência: 3,5 a 4,2cm); comprimento do rádio 2,5cm (referência: 2,9 a 3,7cm); 

comprimento da ulna 2,8cm (referência: 3,3 a 4cm); comprimento do pé 3,5cm (referência: 3,7 a 

4,6cm); peso fetal estimado 416g (referência: 426 a 665g); comprimento fetal estimado 25,1cm 

(referência: 27,4 a 32,1cm).  

A conclusão do laudo foi de gestação tópica de 23 semanas e 3 dias com biometria fetal 

compatível com 21 semanas e 2 dias, osso nasal hipoplásico, feto pequeno (percentil 2 de Hadlock), 

aumento da resistência de artérias uterinas bilateralmente e dopplerfluxometria de artérias umbilical 

e cerebral média normais. Essa restrição de crescimento após 20 semanas é característica da pré-

eclâmpsia sobreposta. 

O Ecodopplercardiograma Fetal com Mapeamento de Fluxo em Cores, de 18/03/2020, 

evidenciou ritmo cardíaco regular (145bpm) e discreto a moderado derrame pericárdico. 

A Ultrassonografia Obstétrica com Dopplerfluxometria, de 20/03/2020, constatou peso fetal 

abaixo do percentil 3 para idade gestacional, índice de líquido amniótico (ILA) adequado para idade 

gestacional e aumento da resistência das artérias uterinas.  
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Entretanto, com 28 semanas e 2 dias a Ultrassonografia Obstétrica com Dopplerfluxometria e 

Perfil Biofísico Fetal, de 31/03/2020, demonstrou movimentos fetais cardíacos, corporais e 

respiratórios ausentes, ILA diminuído, cavalgamento de ossos craniano e higroma, derrame pleural 

bilateral e aumento da ecogenicidade das alças intestinais. A biometria fetal correspondia à uma 

gestação de 22 semanas, constatando-se Restrição de Crescimento Intra-Uterino (RCIU). A gestação 

evoluiu com óbito fetal com necessidade de cesária por risco coagulopatia e cesárias prévias, sendo 

colocado dispositivo intrauterino (DIU) hormonal intraparto. 

Posteriormente, as únicas alterações verificadas no Anátomo Patológico da Placenta foram 

corioamnionite e infartos recentes. 

 

 

7 DISCUSSÃO 

 

 

Os exames apresentados não demonstraram alterações significativas que pudessem justificar 

os sucessivos óbitos fetais ocorridos em três das quatro gestações da paciente em questão. Sendo 

assim, a única relação de causalidade que pode ser feita é com a hipertensão arterial crônica 

descontrolada. Colocando-se em questão, ainda, a idade materna, não há consenso sobre o limite 

etário considerado tardio para engravidar, algumas pesquisas fixaram entre 30 e 40 anos1, sendo que 

a maioria dos autores consideram esse limite como sendo 50 anos17, entretanto a paciente em questão 

obteve desfecho trágico em gestações quando tinha 20 anos, 34 anos e 36 anos, sendo, então, excluída 

a idade como primordial fator causal desses eventos. 

Ademais, a pesquisa de trombofilia se provou ser negativa, a paciente fez uso de Enoxaparina 

pelo fato de que o feto apresentava uma restrição de crescimento muito importante e AAS, que 

também pode ser usada como forma preventiva de PE quando utilizada na dose de 60 a 100mg/dia a 

partir da 12º semana18. Isto posto, tem-se ainda o histórico de diagnóstico de PE na primeira gravidez, 

segundo relato próprio da paciente, e as medições de PA descontroladas nas gestações subsequentes, 

mesmo em uso de Nifedipino e Metildopa, que é o recomendado para HAC durante a gestação. 

Segundo Vigil-De Gracia19, em estudo com gestantes com HAC grave de difícil controle, 78% 

destas apresentaram PE sobreposta, 18,5% dos fetos foram diagnosticados com RCIU e ocorreram 

11,4% de óbitos perinatal. Essas estatísticas corroboram a teoria do nexo causal da HAC 

influenciando os desfechos trágicos de E.D.F.M, pois todos os fetos evoluíram com RCIU e óbito, 

exceto 0a segunda gestação. A conduta em caso de PE sobreposta em uso de medicação anti-

hipertensiva e com sinais de gravidade é a interrupção da gravidez a partir de 34 semanas após 

estabilização materna. Em casos de HAC bem controlada, a interrupção não deve ocorrer antes de 37 
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semanas20. O protocolo foi respeitado, porém o óbito fetal ocorreu de forma espontânea ainda com 

28 semanas, não havendo nada que pudesse ser feito. 

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

 

Apesar da terapia anti-hipertensiva instituída precocemente na gestação ter sido essencial no 

decorrer do pré-natal, poucos avanços foram obtidos no que tange à prevenção de intercorrências 

perinatais. A síndrome hipertensiva arterial crônica apresentada pela paciente relaciona-se a 

resultados perinatais desfavoráveis como o aumento no risco de morte fetal, prematuridade e baixo 

peso ao nascer. É possível concluir mediante todos os exames analisados e apresentados de que a 

paciente do caso relatado, não possuía nenhuma outra comorbidade que pudesse alterar ou causar 

algum dano significativo durante o decorrer das suas gestações. Diante do exposto, não se tem um 

diagnóstico conclusivo, pois a grave restrição de crescimento pode ter sido causada pela hipertensão 

descontrolada, resultante da perfusão útero-placentária inadequada, especialmente quando comparada 

ao histórico de mortalidades fetais. Porém, pode haver, também, relação com a má formação fetal, 

que seria incompatível com a vida. Essas duas condições figuram como principais fatores causadores 

do óbito fetal decorrido na 28º semana de gestação. Idealmente, deveria ser feita pesquisa genética 

dos progenitores para avaliar as chances de um futuro concepto em condições semelhantes.   
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