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1. Introdução 

 

Nos últimos 30 anos, o Brasil tem direcionado maiores investimentos à saúde da gestante até o puerpério. 

Entretanto, a morbimortalidade deste grupo ainda recebe grande impacto quando relacionado às 

complicações hipertensivas. Em um contexto global, os óbitos são de 76 mil mães e 500 mil bebês por 

ano, tendo em vista que 10% a 15% das mortes possuem correlação direta com a Pré-eclâmpsia (PE).(1) 

Na América Latina, isso representa cerca de 25%. No Brasil, 7% das grávidas vão a óbito em 

consequência das síndromes hipertensivas gestacionais. Baseado em dados epidemiológicos, a 

Associação Americana de Saúde tem incentivado o reconhecimento da PE como um marcador de risco 

cardiovascular (2). 

A PE se constitui como patologia sistêmica com elevação dos níveis de Pressão Arterial (PA) e 

proteinúria. O aparecimento se dá a partir da vigésima semana gestacional até 48 horas após o parto. 

Resulta em complicações de extrema relevância ao ciclo gravídico e puerperal por consolidar em 

sequelas metabólicas, bem como no aumento da predisposição ao dano cardiovascular. Em decorrência 

desses resultados, a PE é apontada como fator independente e relevante para doenças do sistema 

cardiocirculatório (3). 

As manifestações clínicas da PE podem ser específicas como o edema de face e mãos, ganho de peso 

acentuado, náuseas e/ou vômitos, dor em região epigástrica que irradia para membros superiores, 

cefaleia, alterações visuais, hiperreflexia, taquipneia e ansiedade. Contudo, a PE pode ser silenciosa, o 

que dificulta a detecção precoce com intervenção imediata. De modo geral, as síndromes hipertensivas 

gestacionais culminam na evolução de quadros persistentes ou não tratados de distúrbios da PA com  
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dependência da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) crônica ou desencadeada na gestação (4). 

O diagnóstico constitui da junção de fatores apresentados na gestante conciliados a presença de valores 

pressóricos iguais ou superiores a 140/90mmHg, assim como a proteinúria maior que 0,3g/24h. Quando 

há conhecimento do nível tensional prévio a gestação, se considera como hipertensas as mulheres com 

aumento de 30mmHg na Pressão Arterial Sistólica (PAS) e/ou 15mmHg na Pressão Arterial Diastólica 

(PAD) (4). 

Segundo estudos, o aumento da gravidade da PE está diretamente relacionado ao maior risco de 

desenvolvimento de patologias em órgãos-alvos. Embora não se tenha um grande entendimento destas 

correlações, sabe-se que mulheres diagnosticadas com PE podem apresentar comprometimento na 

vasodilatação em até três anos após o parto (5).  Além disso, há predominância de HAS crônica e outras 

complicações incidentes como a Doença Arterial Coronariana (DAC) e o Acidente Vascular Encefálico 

(AVE) de causa hipertensiva (5). 

 

2. Métodos 
 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a partir de levantamentos bibliográficos junto às bases 

de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Esse tipo de estudo constitui parte 

integrante da ética acadêmica quando expõe autores publicados que afloram inúmeras teses, 

comprovações, dados, resultados e discussões acerca do assunto em questão. Diante disso, o compilado 

de artigos desperta a construção de pensamento crítico científico (6) . 

3. Resultados  

 

Embora a etiopatogenia da PE seja desconhecida, sua conformação aponta para doença sistêmica com 

caráter de intensa resposta inflamatória, lesão endotelial, agregação plaquetária, ativação do sistema de 

coagulação e aumento da resistência vascular. O desenvolvimento desse agravo abrange três fases: o 

primeiro momento passa pelo estresse oxidativo seguido da inflamação e logo ocorre uma disfunção 

endotelial. A partir do pressuposto que o feto se caracteriza como semi enxerto, por possuir carga 

genética paterna, há interação dos trofoblastos com os leucócitos maternos, o que desencadeia a resposta 

de tolerância para transcorrer uma gravidez normal (7).  

No entanto, na PE existe deficiência nessa comunicação materno-fetal, o que acarreta dificuldades para 

controlar a oxigenação do espaço interviloso e aumento da resistência nas artérias uterinas espiraladas. 

Portanto, ocorre um fluxo sanguíneo intermitente e de alta pressão, gerando lesões por isquemia e/ou 

reperfusão na placenta. Esses danos provocam a liberação de radicais livres de nitrogênio e oxigênio no 



 

 

tecido que ativam uma resposta inflamatória e, com essa alteração no fluxo, instala-se um estresse 

oxidativo na circulação sanguínea materna (8). 

Nesse contexto, a gestante dispõe de células que provocam a ativação de leucócitos resultando em adesão 

plaquetária, vasoconstrição e resposta inflamatória com produtos das alterações que lesionam o 

endotélio. Logo, com a reação do estresse oxidativo, há a produção de fatores antiangiogênicos, como o 

fator sFlt-1 (soluble fms-like tyrosin) – ação nas moléculas de fator angiogênico; VEGF (vasculo-

endothelial growth) – manutenção endotelial dos rins, fígado e cérebro. Estudos demonstram que há 

elevação do nível sérico de sFlt-1 em um período de cinco semanas antes das manifestações clínicas da 

PE (8). 

Diante disso, evidencia-se a importância do pré-natal, pois esse possibilita diagnóstico precoce das 

intercorrências. O manejo clínico trás ações recomendadas pela OMS que preconiza a suplementação de 

cálcio às gestantes, como medida preventiva a PE. Em casos suspeitos de PE anterior a 20ª semana de 

gestação, há estudos que sugerem a administração de ácido acetilsalicílico em baixa dose afim de 

minimizar agregação plaquetária(9). Já nos quadros de PE grave, administra-se sulfato de magnésio por 

possui efeito neuroprotetor materno, o que reduz a incidência de convulsões e promove vasodilatação 

que com significativa redução da PA (10). 

Fisiologicamente, a partir da segunda metade da gestação, há uma redução característica do volume 

plasmático, entretanto, apesar desta diminuição, as paredes vasculares tornam-se mais sensíveis, levando 

a um aumento na resistência vascular periférica, o que pode influenciar no desenvolvimento de HAS 

materna durante e após a gestação. Alterações na função coagulante, hepática, metabólica e 

cardiovascular são verificadas nas gestantes com PE, pois esses organismos exigem maiores adaptações 

devido ao exacerbado estresse celular. Quando na presença de HAS, existem adaptações morfológicas 

do coração e dos grandes vasos, como por exemplo, uma hipertrofia do órgão, déficit do relaxamento do 

miocárdio, disfunção sistólica e diastólica dos ventrículos. Sendo assim, certas deformidades cardíacas 

permanecem em algumas mulheres após o parto, seja pré-termo ou a termo (10). 

Segundo estudos da Cardiovascular Health After Maternal Placental Syndromes (CHAMPS), nas 

gestantes com diagnóstico de PE, HAS gestacional, ruptura ou infarto placentário houve elevação de 

riscos para revascularização miocárdica e admissões por AVE e Doença Arterial Periférica (DAP). Em 

uma pesquisa com 200.000 gestantes, foi demonstrado que mulheres com PE obtiveram um aumento do 

risco relativo de 3,7 para HAS, de 2,16 para doença isquêmica cardíaca e de 1,81 para AVE. Outras 

evidências também apontam que o risco para desenvolver Doença Cardiovascular (DCV) e síndromes 

metabólicas é 12 vezes maior em mulheres com histórico de PE (11). 

A gestante portadora de PE expressa um aumento considerável na pré-carga, gerando resposta adaptativa 

para atender às demandas de perfusão sistêmica, conhecida como Hipertrofia Ventricular Esquerda 



 

 

(HVE) com resposta sistólica preservada, que tem como intuito suportar a alta pressão sanguínea 

provinda do miocárdio. A HVE pode ser revertida até cerca de doze meses após o parto, e sua ocorrência 

provém de origem fisiológica, entretanto, evidências apontam para permanência deste em mulheres 

diagnosticadas com HAS crônica induzida pela gestação (3). 

Tendo essa perspectiva, a hipertensão ao longo da gestação é um marcador alarmante para risco de 

patologias futuras para essa mulher. Em uma avaliação feita pela Preeclampsia Risk EValuation in 

FEMales (PREVFEM), foi observado um acréscimo dos fatores de risco para DCV, pois encontrou-se 

um aumento de HAS e obesidade em conjunto com o aumento da circunferência abdominal no grupo de 

mulheres com histórico de PE. Em complemento, em uma análise sistemática foi evidenciado que o risco 

de hipertensão crônica era maior nas mulheres que tiveram PE grave, em comparação com a PE leve. 

Ademais, segundo Behrens (12) demonstrou que as gestantes que evoluíram PE grave possuíam maior 

risco de desenvolver HAS após 1 (um) ano do parto, do que as que tiveram PE moderada (13). 

Tendo também a PE em associação a outras Doenças Cardiovasculares (DCV), em uma pesquisa foi 

demonstrada a elevação das taxas de episódios cardiovasculares (internações por Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM), AVE agudo ou revascularização da artéria coronária) entre mulheres com história de 

pré-eclâmpsia (risco relativo = 2,2; IC95%: 1,3 a 3,6), mas também um aumento de acidentes 

tromboembólicos nestas pacientes (risco relativo =: 2,3; IC95%: 1,3 a 4,2). Portanto, a PE está associada 

aproximadamente ao dobro do risco de AVE, com ou sem óbito, quando comparado a gestações sem 

intercorrências (5). 

Além disso, especialistas apontam outros distúrbios vasculares, como a arteriosclerose aguda e as 

alterações das células endoteliais na PE que induzem alterações vasculares permanentes, aumentando a 

predisposição à DCV. Tal patologia é caracterizada pelas alterações estruturais com repercussão na 

resposta fisiológica do aumento da PA. Devido à alta carga pressórica sanguínea que as artérias recebem 

do miocárdio há enrijecimento e consequentemente a diminuição da complacência vascular, o que reduz 

drasticamente a sensibilização do endotélio, diminuindo a vasodilatação (14).  

Nessa perspectiva, existem evidências sobre o aumento do risco relativo de DCV após a gestante 

desenvolver PE, no entanto não se pode dar a certeza se a PE possui peso como agente estimulante para 

a proliferação de uma condição pré-existente de DCV ou se está relacionada com outros fatores. Tendo 

em vista que a PE é uma doença sistêmica, o aumento de risco para outras patologias também existe, 

como o desenvolvimento de Doenças Renais Crônicas (DRC), uma vez que há a lesão do endotélio renal, 

além de doenças metabólicas, como o Diabetes Mellitus do tipo 2 e Hipercolesterolemia (15). 

4.Considerações finais  

Foi constatado que a Pré Eclâmpsia (PE) é um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. 



 

 

Embora as consequências cardiovasculares sejam predominantes, também foi visto que a Pré-Eclâmpsia 

pode desencadear outras patologias, como por exemplo: Doença Renal Crônica e doenças metabólicas 

(Diabetes Mellitus do tipo 2 e Hipercolesterolemia). Essa síndrome hipertensiva gestacional exige uma 

maior adaptação do organismo da gestante e são essas mudanças que culminam em alterações nas 

funções coagulante, hepática, metabólica e cardiovascular, além de variações na morfologia cardíaca.  

Notou-se que a dimensão da PE na vida da mulher é diretamente proporcional ao cuidado assistencial e 

preventivo realizado na gestação, no puerpério e ao longo da vida da paciente. Portanto, trata-se de um 

tema relevante que necessita de mais estudos, objetivando um número ainda maior de informações 

precisas e eficazes que possam ser utilizadas na prevenção e manutenção da saúde de mulheres em todo 

o mundo.   
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