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RESUMO 

 

Introdução: A pré-eclâmpsia (PE) complica 5 a 10% de todas as gestações, sendo a principal 

causa de mortalidade materna em todo o mundo. As complicações cerebrais, como a eclampsia, 

são as responsáveis por 75% dos óbitos. O sulfato de magnésio (MgSO4) é recomendado para 

prevenção da eclampsia na PE grave, no entanto, seu mecanismo de ação ainda é desconhecido. 

O Doppler de artéria oftálmica é um exame não invasivo que fornece dados importantes sobre 

a circulação cerebral. Por essa característica, o ecodoppler ocular pode auxiliar no estudo do 

mecanismo da prevenção da eclampsia pelo MgSO4. Objetivo:  Descrever os índices 

dopplervelocimétricos da artéria oftálmica em mulheres com PE grave e gestação única, antes 

e após o uso de MgSO4. Relacionar os resultados do Doppler de artéria oftálmica encontrados 

ao reconhecido efeito protetor do MgSO4 sobre o fluxo sanguíneo arterial cerebral nas gestações 

acometidas por PE grave. Materiais e métodos: Foram incluídas no estudo pacientes com 

gestação de feto único, ausência de trabalho de parto e critérios para início do MgSO4 para 

neuroproteção materna, definidos pela presença de hipertensão grave e sinais sugestivos 

de eclâmpsia iminente. Todas as pacientes receberam hidralazina intravenosa até que a pressão 

arterial atingisse níveis menores do que 160 mmHg e/ou 110 mmHg. O fluxo da artéria 

oftálmica direita foi avaliado antes do início da infusão do MgSO4, e com 10, 30 e 60 minutos 

após a droga ter sido iniciada. Foram avaliados o índice de pulsatilidade (IP), o índice de 

resistência (IR) e o peak ratio (PR) ou razão entre os picos de velocidade (RPV) ao ecodoppler 

ocular. Foram avaliadas pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e 

frequência cardíaca (FC) em todos os momentos da realização do ecodoppler ocular. Os dados 

colhidos foram submetidos à análise estatística. Foi adotado o nível de significância de 5% para 

todos os testes estatísticos. Resultados: Foram avaliadas 18 pacientes. Houve aumento dos 

valores de IR e IP, sem significância estatística, e diminuição estatisticamente significativa do 

PR após a administração do sulfato de magnésio. Houve diminuição estatisticamente 

significativa da PAS e da PAD nas avaliações realizadas. Não foi observada alteração 

estatisticamente significativa da FC. Conclusão: A diminuição do PR reflete um aumento na 

impedância ao fluxo na artéria oftálmica e, consequentemente, indica redução da perfusão 

cerebral após o uso do MgSO4. Essa redução pode explicar o mecanismo pelo qual o MgSO4 

protege contra injuria cerebral na PE grave, prevenindo as convulsões agudas nessas pacientes, 

uma vez que a teoria mais aceita atualmente sugere que na PE grave há comprometimento da 

autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, levando a hiperfluxo, responsável pelo dano 

cerebral. 

 

Palavras-Chave: Ultrassonografia Doppler. Artéria oftálmica.  Pré-eclâmpsia. Hipertensão. 

Sulfato de Magnésio.  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Preeclampsia (PE) complicates 5% to 10% of all pregnancies. It is the main cause 

of maternal mortality worldwide. Brain complications, such as eclampsia, account for 75% of 

deaths. Magnesium sulfate (MgSO4) is recommended for prevention of eclampsia in severe PE; 

however, its mechanism of action is still unknown. Ophthalmic artery Doppler is a non-invasive 

exam that provides important data about the cerebral circulation. Due to this characteristic, the 

ocular Doppler may help in the study of the mechanism of prevention of eclampsia by MgSO4. 

Objective: To describe the Doppler velocimetric indices of the ophthalmic artery in women with 

severe PE and single gestation before and after the use of MgSO4. Correlate the results of 

ophthalmic artery Doppler findings to the recognized protective effect of MgSO4 on cerebral 

arterial blood flow in pregnancies affected by severe PE. Materials and methods: Patients with 

single pregnancy, absence of labor and criteria for initiation of MgSO4 for maternal 

neuroprotection, defined as the presence of severe hypertension and signs suggestive of 

eclampsia were included in the study. All patients received intravenous hydralazine until blood 

pressure reached levels lower than 160 mmHg and / or 110 mmHg. The flow of the right 

ophthalmic artery was evaluated before the onset of MgSO4, and at 10, 30 and 60 minutes after 

the drug was started. The pulsatility index (PI), the resistance index (IR) and the peak ratio (PR) 

in ocular Doppler were evaluated. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure 

(DBP) and heart rate (HR) were assessed at all times of ocular Doppler. The data collected were 

submitted to statistical analysis. The significance level of 5% was adopted for all statistical 

tests. Results: Eighteen patients were evaluated. There was an increase in IR and PI values, 

with no statistical significance, and a statistically significant decrease in PR after administration 

of magnesium sulphate. There was a statistically significant reduction of SBP and DBP in the 

evaluations performed. No statistically significant change in HR was observed. Conclusion: 

The decrease in PR reflects an increase in the impedance to the flow in the ophthalmic artery 

and, consequently, the reduction of cerebral perfusion after the use of MgSO4. This reduction 

may explain the mechanism by which MgSO4 protects against brain injury in severe PE, 

preventing acute seizures in these patients, since the most accepted theory currently suggests 

that in severe PE there is impairment of self-regulation of cerebral blood flow, leading to 

hyperflow, responsible for brain damage. 

 

Key words: Ultrasonography, Doppler. Ophthalmic Artery. Pre-eclampsia. Hypertension. 

Magnesium Sulfate.
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1. INTRODUÇÃO 

 

            Segundo dados de agosto de 2018 da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e 

da Organização Mundial de Saúde (OMS)1, ocorrem aproximadamente 830 mortes evitáveis de 

mulheres por dia, devido a causas relacionadas à gestação e ao parto no mundo. Os países em 

desenvolvimento são os que concentram 99% dessas mortes. Estima-se que, em 2015, cerca de 

303 mil mulheres morreram durante e após a gravidez e o parto. Quase todas essas mortes 

ocorreram em ambientes com poucos recursos, sendo que a maioria delas poderia ter sido 

evitada. As principais complicações, responsáveis por quase 75% de todas as mortes maternas, 

são: hipertensão (pré-eclâmpsia e eclâmpsia), hemorragias graves (principalmente após o 

parto), infecções (normalmente após o parto), complicações no parto e abortamentos inseguros. 

  Os distúrbios hipertensivos são responsáveis pela maioria das complicações 

gestacionais e são as principais causas de morbidade e mortalidade perinatal e materna em todo 

o mundo2-8. A hipertensão crônica e aquela induzida pela gestação complicam cerca de 6 a 30% 

de todas as gestações mundialmente9, e até cerca de 20% da mortalidade materna no mundo são 

atribuídos aos distúrbios hipertensivos induzidos pela gestação10-12.  

  A pré-eclâmpsia (PE) é uma desordem hipertensiva que se desenvolve na gestação, após 

20 semanas de idade gestacional, que pode progredir para eclâmpsia (E) se não for tratada9. A 

PE complica 5 a 10% das gestações, sendo a principal causa de mortalidade materna em todo o 

mundo6-8,13-15. As complicações cerebrais agudas da PE tais como eclâmpsia, hemorragia 

intracraniana e edema cerebral são as responsáveis por pelo menos 75% dos óbitos nessas 

pacientes6,9,15-17.  

  No Brasil, segundo dados do Datasus, os distúrbios hipertensivos foram responsáveis 

por 361 (21,0%) óbitos maternos do total de 1718 em 2017. Desses 361, a eclâmpsia foi a causa 

do óbito em 155 (42,9%)18. Somado a isso, a pré-eclâmpsia também se associa a morbidade 

materna importante a curto e longo prazos, e as sequelas neurológicas são responsáveis por 

grande parte dessa morbidade, incluindo diminuição da acuidade visual, déficits neurológicos 

permanentes após acidente vascular encefálico e diminuição cognitiva tardia10.  

  Apesar da sua importância, os dados sobre as alterações na circulação cerebral nas 

gestantes com pré-eclâmpsia ainda são escassos e conflitantes6,10,11,19. A teoria mais aceita 

atualmente sugere que a hipertensão grave no endotélio cerebral comprometido ultrapasse os 

limites da autorregulação cerebral do fluxo sanguíneo, levando à vasodilatação forçada, com 

aumento da pressão hidrostática, hiperperfusão e consequente edema cerebral. Este fenômeno 
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tem recebido muita atenção nos últimos anos e é descrito como síndrome de leucoencefalopatia 

posterior reversível (LEPR)6,10,11,14-16,19. 

  O sulfato de magnésio (MgSO4) tem sido amplamente utilizado como agente profilático 

para eclâmpsia, acarretando redução significativa das convulsões, quando comparado com o 

placebo10,11,13,19-24. Esse fato torna o MgSO4 importante aliado na prevenção da morte materna 

causada pela hipertensão.  

No entanto, o mecanismo de ação do MgSO4 na proteção cerebral da paciente com PE 

grave ainda não está definido. Dado seu efeito vasodilatador, a literatura sugere que o MgSO4 

causa efeito vasodilatador cerebral (e na retina), teoria que não explica seu efeito protetor na 

paciente com PE grave, uma vez que o envolvimento neurológico na PE-E preenche os critérios 

da síndrome de leucoencefalopatia posterior reversível (LEPR), condição que relaciona o 

acometimento cerebral a edema vasogênico. Embora ainda incerta, estudos sugerem que a 

fisiopatologia da LEPR está ligada à alta pressão de perfusão cerebral levando ao 

comprometimento da autorregulação do fluxo cerebral, com consequente vasodilatação e 

edema cerebral, sendo o dano endotelial, presente também na paciente com PE, o principal 

substrato fisiopatológico dessa síndrome6,10,11,14-16,19,25-34.  

Contrariamente ao efeito vasodilatador do MgSO4 sugerido pela literatura, Hatab et al. 

(2005)33 não observaram à ressonância magnética efeito vasodilatador de MgSO4 na PE grave. 

Belfort et al. (2008)20 observaram que o MgSO4 não afeta significativamente a pressão de 

perfusão cerebral em mulheres com PE leve, mas reduz significativamente a pressão de 

perfusão cerebral naquelas com pressão de perfusão basal elevada. Este fato poderia explicar a 

prevenção da encefalopatia hipertensiva ocasionada pelo uso do MgSO4 nas pacientes com PE 

grave. 

 Portanto, apesar de sua indicação para neuroproteção materna, o mecanismo de ação do 

MgSO4 na prevenção das convulsões na PE grave ainda é indefinido, sendo a dificuldade de 

avaliação da circulação cerebral uma justificativa sugerida para esse fato6,13,14,19-21.   

 O Doppler de artéria oftálmica é um exame não invasivo utilizado para estudar o fluxo 

vascular no território cerebral 6-8,10,15, fornecendo dados importantes sobre a circulação cerebral. 

Dadas as similaridades embriológicas, anatômicas e funcionais entre os vasos intracranianos de 

pequeno calibre e as artérias orbitais, o Doppler dos vasos orbitais começou a ser utilizado para 

inferir sobre a circulação intracraniana35. 

 Nos últimos 30 anos, a análise dopplervelocimétrica da circulação orbital tem sido 

estudada7,8,36,37. Diversos estudos avaliaram a circulação cerebral em gestantes por meio do 

Doppler da artéria oftálmica, o primeiro deles em 1992, realizado por Hata et al. (1992)38. 
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Outros autores analisaram o método tanto em gestantes normais7,8,38,39,41-44,46 quanto em 

gestantes hipertensas6,9,10,12,15,27,35,40-42,44,47-49,65,66,68.  

 Apesar de haver vários estudos utilizando o ecodoppler ocular na avaliação da gestante 

hipertensa, não há estudos que abordem o comportamento do fluxo da artéria oftálmica com o 

uso do MgSO4 na prevenção do dano cerebral na PE grave. A avaliação dopplervelocimétrica 

da artéria oftálmica pode auxiliar na compreensão do mecanismo de proteção cerebral do 

MgSO4 nas pacientes com PE grave. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Distúrbios hipertensivos na gestação  

 

  Segundo o American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), a 

hipertensão durante a gestação pode ser classificada em quatro categorias: pré-eclâmpsia-

eclâmpsia, hipertensão crônica, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta e 

hipertensão gestacional50. 

 

2.1.2. Pré-eclâmpsia-eclâmpsia 

 

A PE é a forma mais comum de elevação de pressão arterial (PA) que complica a 

gravidez. Geralmente, ocorre após 20 semanas de gestação, podendo ser sobreposta a outro 

distúrbio hipertensivo. É definida classicamente pela ocorrência de hipertensão e proteinúria de 

início recente na gravidez.  

A hipertensão é definida como pressão arterial sistólica (PAS) de 140 mmHg ou mais 

e/ou pressão arterial diastólica (PAD) de 90 mmHg ou mais, em duas medidas com pelo menos 

4 horas de intervalo. A proteinúria é diagnosticada quando aferida na urina de 24 horas com 

resultado de 300 mg ou mais, ou quando a relação proteína/creatinina em amostra única de urina 

é 3,0 (cada medida em mg/dl). O diagnóstico por meio da fita reagente na urina com 1+ ou mais 

não é adequado por apresentar muito resultado falso-positivo e falso-negativo, devendo ser 

reservado apenas para casos em que não há disponibilidade dos outros dois métodos 

diagnósticos.  

No entanto, embora esses dois critérios sejam considerados na definição clássica de PE, 

algumas mulheres apresentam hipertensão e sinais multissistêmicos, geralmente indicativos de 

gravidade da doença, na ausência de proteinúria. Nesses casos, a pré-eclâmpsia é diagnosticada 

como hipertensão em associação com um ou mais dos seguintes: complicações hematológicas 

como hemólise e/ou trombocitopenia (contagem de plaquetas inferior a 100.000 - 150.000/dl), 

função hepática alterada (elevação das transaminases em duas vezes os valores normais 

associada ou não à dor abdominal epigástrica ou no quadrante superior direito), 

desenvolvimento de insuficiência renal (creatinina acima de 1,02 - 1,1 mg/dl ou aumento de 

duas vezes nos seus níveis séricos), complicações neurológicas (exemplos incluem eclâmpsia, 

estado mental alterado, cegueira, acidente vascular cerebral, ou mais comumente hiper-reflexia 

quando acompanhada de clônus, fortes dores de cabeça quando acompanhada por hiper-
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reflexia, escotoma visual persistente), edema pulmonar, disfunção uteroplacentária com 

restrição do crescimento fetal 50,51. Além desses sinais de gravidade, a PAS de 160 mmHg ou 

mais e/ou a PAD de 110 mmHg ou mais também são indicativos de PE grave.  

Apesar de extensamente estudada, a etiologia e muitos eventos da fisiopatologia da PE 

permanecem desconhecidos. Admite-se hoje etiologia imunogenética para esta síndrome, 

suportada na tríade fisiopatológica de vasoespasmo generalizado, lesão endotelial e adaptação 

trofoblástica inadequada. Estudos atuais têm valorizado a disfunção endotelial, provavelmente 

mediada por fatores imunológicos, levando à ativação de substâncias pró-coagulantes e inibição 

da vasodilatação fisiológica da gestação42,45,52. A PE parece acontecer em dois estágios. No 

primeiro, a precariedade do desenvolvimento placentário e do suporte sanguíneo materno é 

responsável por hipóxia placentária, estresse oxidativo e estresse inflamatório sistêmico. No 

segundo estágio, a hipóxia placentária leva a sintomas maternos de PE, hipertensão e 

proteinúria, bem como complicações associadas53. 

Em 2008, alguns autores propuseram uma teoria mais complexa em que os dois estágios 

descritos se associam a fatores constitucionais maternos, indicando que a má perfusão 

placentária não é suficiente para causar a PE. A invasão e remodelação das artérias espiraladas 

pelo trofoblasto são necessárias para uma boa função placentária. Na gestação normal, as 

células trofoblásticas progressivamente substituem o endotélio vascular adquirindo um fenótipo 

“pseudovascular” e as camadas de células musculares lisas normalmente desaparecem, levando 

a formação de grandes vasos de alta capacitância, sem sensibilidade a estímulos vasoativos. 

Essas mudanças são essenciais para permitir suprimento de sangue para a placenta. Na PE, o 

trofoblasto não adquire o fenótipo vascular invasivo e não pode invadir a parte miometrial das 

artérias espiraladas. A remodelação dessas artérias é, portanto, limitada. A placentação 

defeituosa é associada a uma perfusão reduzida que leva à isquemia placentária, com a evolução 

da gestação. Os eventos iniciais responsáveis por essas mudanças são ainda desconhecidos. Eles 

provavelmente envolvem fatores imunológicos, genéticos, vasculares, bem como fatores fetais 

e placentários53.  

Diversas publicações mencionam que as manifestações clínicas de PE são explicadas 

pela disfunção endotelial causada por alguns fatores secretados na circulação materna pela 

placenta hipóxica. Essa disfunção endotelial é definida por permeabilidade vascular aumentada, 

peroxidação lipídica excessiva, ativação de plaquetas, ativação da cascata de coagulação, 

estresse oxidativo e alterações no equilíbrio dos fatores vasoativos e vasoconstritivos. Dentre 

os fatores, citam-se: micropartículas, VEGF (vascular endothelial growth factor) e sFlt1 
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(soluble fms-like tyrosine kinase 1), endoglina solúvel, sistema renina-angiotensina. O 

denominador comum da lesão tecidual de todos os órgãos-alvo é a lesão endotelial, que impede 

sua função normal. No rim, a lesão endotelial glomerular leva ao desenvolvimento de 

proteinúria materna. A vasoconstrição periférica secundária à inflamação sistêmica materna e 

à ativação das células endoteliais é suficiente para o desenvolvimento da hipertensão induzida 

pela PE. Da mesma forma, a PE pode causar disfunção hepática e neurológica devido ao dano 

vascular e / ou à hipertensão52. 

A eclâmpsia é a fase convulsiva da PE, estando entre suas manifestações mais severas. 

Na maioria das vezes é precedida de eventos premonitórios como cefaleia severa, hiper-reflexia, 

epigastralgia, alterações visuais. É a complicação mais grave da PE 6-8,10,13-15. A etiologia das 

convulsões eclâmpticas não é clara. No entanto, a teoria mais aceita atualmente sugere que a 

hipertensão grave exceda os limites da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, levando a 

hiperfluxo e edema cerebral 6,21,54. 

  Os prognósticos materno e fetal na PE dependem de um ou mais dos seguintes: idade 

gestacional no momento do diagnóstico, qualidade da assistência e da conduta no pré-natal, 

presença ou ausência de doenças pré-existentes maternas e gravidade da doença hipertensiva. 

Geralmente, há evolução favorável nos casos de PE leve com início de desenvolvimento após 

36 semanas de gestação. Por outro lado, há mortalidade e morbidade perinatal e materna 

elevadas nas pacientes que desenvolvem a PE antes de 33 semanas13,55. A piora do prognóstico 

materno-fetal está diretamente relacionada à gravidade da hipertensão13.  

 

2.2. Regulação do fluxo sanguíneo cerebral 

 

A circulação cerebral possui mecanismo de regulação que mantém o fluxo sanguíneo 

cerebral constante, mesmo com as variações da pressão de perfusão cerebral (pressão arterial 

média – pressão intracraniana). Esse mecanismo é chamado de autorregulação do fluxo 

sanguíneo cerebral e protege o cérebro de distúrbios hemodinâmicos agudos. A autorregulação 

se mantém quando a PAM encontra-se na faixa de 60 a 150 mmHg42. 

Através da autorregulação, o fluxo cerebral é mantido estável, mesmo frente a uma 

grande variação da pressão arterial média (PAM) sistêmica, causando vasodilatação quando a 

PAM se encontra nos limites inferiores e vasoconstrição quando nos limites superiores. Ou seja, 

a autorregulação atua protegendo o cérebro de isquemia quando a pressão arterial sistêmica 
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diminui e de hemorragia (hiperperfusão) quando a pressão arterial sistêmica aumenta. Diante 

do aumento da pressão arterial sistêmica, a ação contrária que protege o cérebro de uma 

hiperperfusão é primariamente obtida pela variação da resistência arteriolar (diminuição do 

diâmetro vascular/vasoconstrição) 16,56,57. O processo de autorregulação depende da integridade 

do endotélio56. O endotélio cerebrovascular possui, além da função de modulação do 

tônus/diâmetro vascular, a função de funcionar como barreira hemato-encefálica16.  

Nas mulheres com PE grave e eclâmpsia, a disfunção endotelial está presente e pode 

explicar algumas alterações cerebrais. Sugere-se que em resposta à hipertensão grave aguda, a 

“super-regulação” cerebral leve ao vasoespasmo. O vasoespasmo e o fluxo sanguíneo cerebral 

diminuídos resultam em edema citotóxico, isquemia e, eventualmente, infarto tecidual. De 

acordo com conceitos atuais, elevações repentinas da pressão arterial sistêmica podem exceder 

a capacidade autorreguladora cerebrovascular, desenvolvendo-se regiões de vasoconstrição e 

vasodilatação forçada, especialmente as zonas limítrofes arteriais. O aumento da pressão 

hidrostática, a hiperperfusão e o extravasamento de plasma e hemácias através da abertura das 

junções estreitas endoteliais levam ao acúmulo de edema vasogênico. Este fenômeno ganhou 

muita atenção na última década e tem sido descrito como síndrome de leucoencefalopatia 

posterior reversível (LEPR)6,10,11,14-16,19. 

O sistema simpático também possui importância quando ocorre aumento abrupto do 

estresse hemodinâmico, como no caso de hipertensão severa, causando vasoconstrição nas 

artérias de grande calibre de forma a impedir que a pressão aumentada alcance os vasos de 

pequeno calibre, prevenindo assim uma hemorragia cerebral 16,56. 

A área irrigada pela circulação posterior no cérebro é o local mais susceptível a 

ocorrência de acidentes vasculares por ser mais vulnerável à ruptura da barreira 

hematoencefálica e a falhas no mecanismo de autorregulação, devido à menor inervação 

simpática e menor resposta neurogênica adequada nesta região16. 

 

2.3. Síndrome de leucoencefalopatia posterior reversível (LEPR) 

 

 A patogênese das manifestações cerebrais da PE ainda não foi completamente 

elucidada, uma vez que existem dificuldades em se relacionar os dados histopatológicos com a 

informação hemodinâmica16.  
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    A PE possivelmente associa-se a aumento da pressão de perfusão cerebral secundária 

a vasoconstrição periférica. A maioria das mulheres com PE, independentemente da gravidade 

da doença, têm fluxo cerebral normal, mantido pela autorregulação do fluxo cerebral que 

assegura fluxo cerebral constante a despeito das variações da pressão de perfusão cerebral. No 

entanto, embora o fluxo seja normal, o dano potencial da pressão de perfusão cerebral alta não 

é impedido. Dependendo do tempo que os vasos estão expostos a uma pressão de perfusão 

cerebral anormal, pode haver dano endotelial vascular, edema vasogênico ou disfunção 

muscular, apesar do fluxo normal e da função normal da área suprida pelo vaso16. 

 Nas pacientes que desenvolvem cefaleia (pacientes sintomáticas) ou quando há aumento 

repentino da PA, provavelmente há falha do mecanismo de autorregulação, não havendo 

aumento compensatório do índice de resistência (IR), em resposta ao aumento da pressão de 

perfusão cerebral. Dessa forma, parece que a autorregulação cerebral está intacta até estágios 

tardios da PE 11,16,19,21,22. 

 O envolvimento neurológico na PE-E preenche os critérios da síndrome de 

leucoencefalopatia posterior reversível (LEPR). Esta condição refere-se ao início agudo ou 

subagudo de cefaleia e sintomas visuais, náuseas, alteração do estado mental, frequentemente 

associados com crises convulsivas e coma, produzido por edema vasogênico localizado 

principalmente na substância branca subcortical dos lobos parieto-occipitais 11,16,19,22. Embora 

o acometimento do córtex cerebral normalmente aconteça no sulco parieto-occipital (cérebro 

posterior), podem também existir lesões no tronco cerebral, cerebelo, núcleos da base e no lobo 

frontal. A fisiopatologia da LEPR ainda é incerta. Estudos sugerem que está ligada à alta pressão 

de perfusão cerebral levando ao comprometimento da autorregulação do fluxo cerebral, com 

consequente vasodilatação e edema cerebral, sendo o dano endotelial o principal substrato 

fisiopatológico dessa síndrome11,21,22. A síndrome de LEPR pode ocorrer em pacientes com 

hipertensão leve, desde que a lesão endotelial seja grave o suficiente para levar ao 

comprometimento da autorregulação do fluxo cerebral 11,16,22. 

A LEPR foi descrita inicialmente em 1996 e posteriormente observou-se que um grande 

número de condições estava associada a ela, como a PE, eclâmpsia, encefalopatia hipertensiva, 

doenças autoimunes, sepse, infecção e uso de drogas imunossupressoras. A PE e a eclâmpsia 

têm sido descritas como as causas mais comuns da LEPR58. 

O estudo da circulação cerebral de forma não invasiva tem sido alvo de pesquisas nas 

últimas décadas, e o Doppler transcraniano e a ressonância magnética são muito utilizados para 

esse fim. Mostrou-se aumento da velocidade do fluxo sanguíneo cerebral na PE, principalmente 

nas mulheres com PE grave, com esses dois métodos. O aumento do fluxo sanguíneo cerebral 
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provavelmente contribui para a ruptura do mecanismo de autorregulação cerebrovascular na 

LEPR e na eclâmpsia16,56. 

 

2.4. Sulfato de magnésio  

 

 A medicina ainda não elucidou completamente o mecanismo de ação do sulfato de 

magnésio (MgSO4) utilizado para fins terapêuticos56,59, apesar do seu amplo uso. Ele vem sendo 

utilizado em obstetrícia desde 1925 para prevenção e controle das crises convulsivas na doença 

hipertensiva específica da gravidez com a vantagem de diminuir a resistência vascular periférica 

sem alterar o fluxo sanguíneo uterino. Sua introdução na prática clínica está associada a redução 

significativa da mortalidade materna20,21,23. 

 Publicações recentes apoiam a utilização de MgSO4 como agente profilático para 

eclâmpsia, acarretando redução significativa das convulsões, quando comparados com o 

placebo11,13,14,19-24. Em modelos animais, o tratamento com MgSO4 mostrou ação na 

manutenção da permeabilidade da barreira hematoencefálica na eclâmpsia e na prevenção no 

desenvolvimento do edema cerebral, por vários mecanismos, como aumento da capacidade 

antioxidante, diminuição da produção de citocinas, antagonismo ao cálcio, entre outros56. 

Apesar dos avanços, o mecanismo de ação do MgSO4 na prevenção da eclâmpsia ainda é 

indefinido13,14,20,21,56.  

A literatura sugere que o MgSO4 cause efeito vasodilatador cerebral (e na retina), teoria 

que não explica seu efeito protetor na paciente com PE segundo a teoria atual de lesão cerebral 

na paciente com PE grave (vasodilatação forçada, com aumento da pressão hidrostática, 

hiperperfusão, e consequente edema cerebral)6,10,11,14-16,19,25-34. Estudos com 

dopplervelocimetria demonstraram que ocorre vasodilatação cerebral e reversão do 

vasoespasmo cerebral após o uso de MgSO4
59,60. 

Hatab et al. (2005)33 não observaram à ressonância magnética efeito vasodilatador de 

MgSO4 na PE grave.  Belfort et al. (2008)20 observaram que o MgSO4 não afeta 

significativamente a pressão de perfusão cerebral em mulheres com PE leve, mas reduz 

significativamente a pressão de perfusão cerebral naquelas com pressão de perfusão basal 

elevada. Este fato poderia explicar a prevenção da encefalopatia hipertensiva ocasionada pelo 

uso do MgSO4 nas pacientes com PE grave.  
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2.5. Artéria oftálmica  

 

 O polígono de Willis, responsável pelo suprimento arterial cerebral, está localizado na 

base do crânio e é uma anastomose importante de quatro vasos que irrigam o cérebro: duas 

artérias carótidas internas (ACI) e duas artérias vertebrais 10,1114-19,20-22,61. As ACI se originam 

das artérias carótidas comuns (ACC), uma de cada lado do pescoço. Elas seguem sem 

ramificação até seu primeiro ramo importante, a artéria oftálmica19.  

A artéria oftálmica, na maioria dos casos, é ramo da artéria carótida interna7. Raramente, 

a artéria oftálmica poderá originar-se da artéria meníngea ou da artéria comunicante anterior 

7,8,36,37,43,45,47,48,62.  

A vascularização ocular se faz principalmente pelas artérias ciliares e central da retina, 

as quais são ramos da artéria oftálmica. A artéria oftálmica penetra a órbita pelo canal óptico, 

se dispondo ínfero-temporalmente ao nervo óptico, até aproximadamente 12-15 mm da parede 

escleral posterior, quando cruza o mesmo, se dispondo, então, nasalmente a ele. Neste local ela 

dá origem à grande parte dos seus ramos: artéria central da retina, artérias ciliares posteriores, 

artéria lacrimal, artéria supratroclear e artéria supraorbital. As artérias ciliares posteriores se 

ramificam em ciliares posteriores curtas e longas. A artéria central da retina penetra o nervo 

óptico a aproximadamente 10-12 mm da parede escleral posterior, percorrendo trajeto 

intraneural (figuras 1 e 2) até se dividir nos ramos superior e inferior que emergem no plano da 

retina divididos em arcadas temporais e nasais. Alguns autores demonstraram em grandes séries 

de cadáveres dissecados que existe uma variabilidade no curso anatômico da artéria oftálmica 

e seus ramos em 20% das pessoas 7,8,36,37,43,45,48,62. 
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FIGURA 1: Anatomia das artérias oculares. Adaptado de: http://cbosteopatia.com.br/wp-

content/uploads/2015/01/vascularizacao-dos-olhos.jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Representação esquemática das artérias (A) e veias (B) orbitais – olho direito/vista 

posterior. Reproduzido de Diniz et al. (2004)45 – adaptada de Erickson et al. (1989)36. 

 

 

http://cbosteopatia.com.br/wp-content/uploads/2015/01/vascularizacao-dos-olhos.jpg
http://cbosteopatia.com.br/wp-content/uploads/2015/01/vascularizacao-dos-olhos.jpg
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2.6. Doppler de artéria oftálmica na gestante 

  

 A dopplervelocimetria baseia-se no princípio físico chamado de efeito Doppler, que é a 

variação da frequência de um som quando existe movimento do seu emissor em relação ao 

receptor. A diferença entre a frequência de onda emitida pelo transdutor e a que retorna ao 

mesmo permite determinar a velocidade do fluxo sanguíneo do vaso avaliado em tempo real 

7,8,48,62. 

 A relação entre a variação da frequência de ultrassom, o ângulo de incidência do mesmo 

e a velocidade de fluxo é expressa pela equação Doppler: ƒD = 2ƒ0 vcos θ/c, onde ƒD é a variação 

de frequência entre o ultrassom emitido e refletido pelo transdutor (chamado de desvio 

Doppler), ƒ0 é a frequência de transmissão do ultrassom em MHz, v é a velocidade de fluxo 

registrada, θ é o ângulo de insonação, c é a velocidade de transmissão através do tecido (igual 

a 1540m/s) 48,62. 

 O ângulo de incidência do ultrassom em relação ao eixo vascular ideal é o zero (cos 0º 

= 1). Ângulos de incidência menores que 20º permitem obtenção de registros confiáveis ao 

ecodoppler ocular. A onda de velocidade de fluxo da artéria oftálmica normal apresenta elevada 

aceleração sistólica, caracterizada por rápida elevação da velocidade de fluxo no início da 

sístole e segmento inicial da curva verticalizado, duas incisuras sistólicas (= onda dicrótica) e 

velocidades de fluxo elevadas em relação aos outros vasos orbitários. O fluxo diastólico é 

anterógrado e não atinge a linha de base em nenhum momento do ciclo cardíaco (Figura 3) 62,63. 
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FIGURA 3: Onda de velocidade de fluxo da artéria oftálmica em gestantes normais. P1: Pico 

de velocidade sistólica, P2: segundo pico sistólico após a primeira incisura sistólica. Arquivo 

do pesquisador. 

 

   Erickson et al. (1989)36 estão entre os primeiros pesquisadores a descreverem e 

realizarem estudos dopplervelocimétricos dos vasos orbitais. Devido às similaridades 

embriológicas, anatômicas e funcionais entre os vasos intracranianos de pequeno calibre e as 

artérias orbitais, o Doppler dos vasos orbitais começou a ser utilizado para inferir sobre a 

circulação intracraniana7,8,35. 

O Doppler de artéria oftálmica é um método que merece atenção no contexto da 

avaliação da hemodinâmica da gestante, por permitir a análise indireta do fluxo ao nível da 

microcirculação intracraniana e por ser um método rápido, de fácil realização e de baixo custo8. 

 Hata et al. (1992)38 foram os primeiros a usar o Doppler da artéria oftálmica na avaliação 

de gestantes. Após eles, vários autores estudaram o método durante a gravidez, principalmente 

em pacientes com hipertensão arterial7,8,15,44,49,64,65. O comportamento distinto do fluxo na 

artéria oftálmica nas gestantes com PE e E, sugere um importante papel do ecodoppler ocular 

na avaliação dessas pacientes. A presença de sinais de vasodilatação e aumento das velocidades 

de fluxo nas artérias oftálmica e central da retina sugestivos de hiperperfusão orbital nas 

pacientes com PE foi observada por diversos autores6-8,10,15,19,39,44,46,49,65,66.  
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 O ecodoppler das artérias oftálmicas também tem sido apontado como importante 

método na identificação de casos graves de PE. O peak ratio* (PR) ou razão entre os picos de 

velocidade (RPV) parece ser o mais importante índice relacionado à gravidade da PE. O PR foi 

inicialmente proposto por Nakatsuka et al.(2002)40, em estudo para avaliação do uso de anti-

hipertensivo (agente doador de óxido nítrico) na circulação orbital de pacientes com PE. O PR 

analisa o comportamento da onda de velocidade de fluxo durante a sístole, quantificando melhor 

as mudanças de fluxo específicas de um vaso com onda dicrótica54. Nas pacientes com PE, a 

onda de velocidade de fluxo da artéria oftálmica apresenta uma maior elevação do segundo pico 

de velocidade sistólica após a primeira incisura sistólica, representando sinais de hiperperfusão 

local (menor impedância ao fluxo). Quanto maior o pico de velocidade após a primeira incisura, 

maior será o PR (tendendo a 1). O mecanismo de elevação desse índice na PE ainda não está 

claro18,59,61,67. 

 

 

FIGURA 4: Onda de velocidade de fluxo da artéria oftálmica em gestantes com PE grave. P1: 

Pico de velocidade sistólica, P2: segundo pico sistólico após a primeira incisura sistólica 

Modificado de  Oliveira (2012)68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* PR = P2/P1, onde P2 é o segundo pico de velocidade sistólica e P1 é o pico de velocidade sistólica 

inicial. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Os distúrbios hipertensivos induzidos pela gestação são responsáveis por cerca de 20% 

da mortalidade materna no mundo13,14. No Brasil, em 2017, 21% dos óbitos maternos foram 

causados pela hipertensão na gestação18. A PE complica até 10% das gestações, sendo a 

principal causa de mortalidade materna em todo o mundo6-8,13-15. As complicações agudas 

cerebrais da PE contribuem por pelo menos 75% do total de óbitos por PE6,15-17, sendo a 

eclâmpsia a complicação mais grave da PE6,10,13-15. A etiologia das convulsões eclâmpticas 

ainda não é clara. No entanto, a teoria mais aceita atualmente sugere que a hipertensão grave 

exceda os limites da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, levando a hiperfluxo e edema 

cerebral6,11,21,22,54,61, fenômeno descrito como LEPR6,10,11,14-16,19. 

O sulfato de magnésio (MgSO4) é indicado para proteção do sistema nervoso central, 

prevenindo as crises eclâmpticas nas mulheres com PE grave, e a sua introdução na prática 

clínica está associada com redução significativa da mortalidade materna20,21,23. 

No entanto, o mecanismo de ação do MgSO4 na proteção cerebral da paciente com PE 

grave não está ainda definido. A literatura sugere que o MgSO4 cause efeito vasodilatador 

cerebral (e na retina), teoria que não explica seu efeito protetor segundo a teoria atual de lesão 

cerebral na paciente com PE grave (vasodilatação forçada, com aumento da pressão 

hidrostática, hiperperfusão, e consequente edema cerebral)6,10,11,14-16,19,26-34,36. Contrariamente, 

Hatab et al. (2005)33, não observaram à ressonância magnética efeito vasodilatador de MgSO4 

na pré-eclâmpsia grave. Belfort et al. (2008)20 observaram que o MgSO4 não afeta 

significativamente a pressão de perfusão cerebral em mulheres com PE leve, mas reduz 

significativamente a pressão de perfusão cerebral naquelas com pressão de perfusão cerebral 

basal elevada. Este fato poderia explicar a prevenção da encefalopatia hipertensiva ocasionada 

pelo uso do MgSO4 nas pacientes com PE grave. 

O Doppler da artéria oftálmica é método não invasivo que permite avaliar a circulação 

cerebral de forma indireta8. Hata et al. (1992)38 foram os primeiros a usar o Doppler da artéria 

oftálmica na avaliação de gestantes. Após eles, vários autores estudaram o método durante a 

gravidez, principalmente em pacientes com hipertensão arterial. A presença de sinais de 

vasodilatação nas artérias oftálmica e central da retina associada à hiperperfusão orbital nas 

pacientes com PE foi descrita em vários trabalhos6,10,12,15,19,35,42,65,66,68. 

  A avaliação dopplervelocimétrica da artéria oftálmica antes e após a administração do 

MgSO4 pode auxiliar na compreensão do seu mecanismo de proteção cerebral nas pacientes 

com PE grave. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

1) Descrever os seguintes índices dopplervelocimétricos da artéria oftálmica: índice de 

resistência (IR)†, índice de pulsatilidade (IP)‡ e peak ratio (PR) ou razão entre os picos de 

velocidade (RPV)§, em mulheres com PE grave e gestação única, antes e após o uso de 

MgSO4.    

2) Correlacionar os resultados do Doppler de artéria oftálmica encontrados ao reconhecido 

efeito protetor do MgSO4 sobre o fluxo sanguíneo arterial cerebral nas gestações acometidas 

por PE grave. 

  

 

 

† IR = VS – VD/ VS, onde VS é velocidade sistólica máxima e VD é a velocidade diastólica final. 

‡ IP = VS – VD/ VM, onde VS é velocidade sistólica máxima, VD é a velocidade diastólica final e VM é 

a velocidade média. 

§ PR ou RPV = P2/P1, onde P2 é o segundo pico de velocidade e P1 é o pico de velocidade sistólica 

inicial. 
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5. MÉTODO 

 

5.1. Local da pesquisa 

 

  A pesquisa foi realizada na Maternidade do Hospital Universitário Antonio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense – HUAP/UFF, situado na Rua Marques de Paraná, 303, 

Centro – Niterói – RJ. A maternidade possui perfil de atendimento de pacientes de alto risco, 

em sua maioria referenciadas de unidades de baixo risco e do pré-natal do HUAP. Um número 

menor de atendimentos se deve à demanda espontânea. 

 

5.2. Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional e transversal. 

 

5.3. População estudada 

 

O tamanho da amostra foi definido por conveniência, não cabendo cálculo do tamanho 

amostral. As pacientes estudadas foram atendidas inicialmente pela equipe que se encontrava 

de plantão na maternidade, que definiu a necessidade do uso do MgSO4. Uma vez indicado o 

uso, foi realizado o Doppler da artéria oftálmica nessas pacientes, conforme protocolo citado 

posteriormente. O período de coleta dos dados foi de junho de 2017 a junho de 2019. 

 

5.4. Consentimento informado  

  

Por haver envolvimento de seres humanos, foi obtido o consentimento livre e 

esclarecido das pacientes incluídas no estudo (Anexo 1).  

 

5.5. Comitê de ética em pesquisa  

  

Este projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade-Escola da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, tendo sido aprovado em 26/06/2015 (protocolo 

de pesquisa nº 1.125.688).  
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5.6. Critérios de inclusão 

 

• Pacientes com gestação de feto único, ausência de trabalho de parto, critérios para início 

de sulfato de magnésio para neuroproteção materna naquelas com PE grave e/ou com 

sinais de eclâmpsia iminente: 

o Hipertensão grave: PA sistólica ≥ 160 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg 

confirmada após 15 minutos de repouso. 

o Sintomas maternos sugestivos de risco iminente de eclâmpsia: cefaleia 

persistente ou atípica, distúrbios visuais. Dor abdominal persistente em 

quadrante superior direito ou quadrantes superiores. 

 

5.7.  Critérios de exclusão 

 

• Tabagismo, devido à sua influência no endotélio vascular, bloqueando a atividade 

endotelial, e diminuição da atividade inflamatória sistêmica. 

• Eclâmpsia. 

• Comorbidades associadas, sendo excluídas pacientes com hipertensão crônica. 

• Creatinina sérica > 1mg/dl, devido à excreção renal do MgSO4. 

 

5.8. Protocolo de estudo 

  

Nas pacientes que se enquadravam nos critérios do estudo, o MgSO4 foi administrado pela 

via intravenosa, sendo a dose de ataque de 4 g em 20 minutos, seguida da dose de manutenção 

de 1g/h conforme esquema de Zuspan / Sibai, já consagrado na literatura69 e seguido pela 

maternidade em que as pacientes foram estudadas. 

Todas as pacientes tiveram o fluxo da artéria oftálmica direita avaliado, em quatro 

momentos diferentes, antes do início da infusão do MgSO4, com 10, 30 e 60 minutos após o 

início da infusão. Foram avaliadas pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e 

frequência cardíaca (FC) em todos os momentos da realização do ecodoppler ocular. A artéria 

oftálmica direita foi utilizada devido ao melhor posicionamento do examinador, facilitando a 

técnica e a realização do exame. Estudos mostram que não há diferença entre os resultados 

obtidos quando são avaliadas as artérias oftálmicas direita ou esquerda8. 

Foi administrada hidralazina (vasodilatador)70 intravenosa na dose de 5 mg a cada 20 
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minutos em todas as pacientes até que a PAS atingisse níveis menores do que 160 mmHg e/ou 

a PAD fosse menor do que 110 mmHg. 

Para avaliação da artéria oftálmica foi aplicada uma gota de gel abaixo das sobrancelhas, 

sobre as pálpebras fechadas. O transdutor linear foi colocado cuidadosamente sobre o gel para 

evitar artefatos decorrentes da pressão exercida sobre o olho e orientado transversalmente sobre 

cada olho. Movimentos no sentido cranial e caudal foram realizados a fim de se identificar os 

vasos. A artéria oftálmica foi identificada mais profundamente na face temporal da região 

retrobulbar, sendo possível visualizar o seu cruzamento anterior ao nervo óptico, prosseguindo 

medialmente em relação ao nervo em sua porção mais superficial. O volume de amostra foi 

ajustado para 2-3 mm e orientado nasal e superiormente ao nervo óptico, ao lado da faixa 

hipoecóica correspondente ao nervo, a cerca de 10-15 mm da parede escleral posterior. Após a 

insonação da artéria oftálmica foi feita a verificação do ângulo de incidência, para assegurar 

que o ângulo de insonação fosse menor que 20 graus. As medições foram realizadas após 

obtenção de seis ondas consecutivas com forma e tamanhos semelhantes20,41,45. O tempo de 

duração de cada exame foi de aproximadamente 5 minutos. O transdutor utilizado foi o linear 

com frequência de 7,0 a 12,5 MHz (Voluson S8, General Electric Company, EUA e Sonoace 

X8, high-resolution;Samsung Medison CO. Ltd, Seoul, /South Korea). Todos os exames com 

10, 30 e 60 minutos após o início da infusão do MgSO4 foram realizados na beira do leito. Antes 

do início da infusão do MgSO4 foi realizado o exame em algumas pacientes na sala de 

ultrassonografia localizada na maternidade. 

Os seguintes parâmetros do Doppler foram avaliados: índice de resistência (IR), índice 

de pulsatilidade (PI) e peak ratio (PR) ou razão entre os picos de velocidade (RPV).  

  

 5.9. Análise estatística 

 

 Os dados colhidos foram submetidos à análise estatística usando o programa livre R, 

versão 3.3.2, disponível em www.r-project.org. 

Todos os parâmetros estudados foram expressos por mediana e quartis (1º e 3º) para 

cada grupo de pacientes nos quatro momentos avaliados. O teste das ordens assinaladas de 

Wilcoxon foi utilizado para a comparação entre os índices observados antes da administração 

do MgSO4 e os índices após 10, 30 e 60 minutos, e para os valores de pressão arterial sistólica 

(PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) aferidos nos momentos da 

realização do ecodoppler ocular. A escolha do teste foi devido ao tamanho pequeno da amostra 

de trabalho. O valor de p menor ou igual a 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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 6. RESULTADOS 

 

Dezoito pacientes concordaram em participar do estudo, sendo todas submetidas ao 

Doppler da artéria oftálmica antes e após a administração da dose de ataque e manutenção do 

MgSO4 (10 minutos, 30 minutos e 60 minutos). Das 18 pacientes, 4 (22,2%) não utilizavam 

medicação anti-hipertensiva no momento do exame, enquanto 14 (77,7%) faziam uso de 

alfametildopa e, dessas, 02 (14,2%) usavam também a nifedipina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 1 mostra a mediana e o quartil (q) da idade e da idade gestacional (IG) das 

pacientes. 

TABELA 1 – Mediana e quartis (q) da idade materna e da idade 

gestacional das 18 gestantes estudadas. 

 Mediana (1º q – 3º q) 

Idade (anos) 28,5 25,5 – 34,7 

IG (semanas) 33,0 31,0 – 36,0 

 

  

 

 

 

18 pacientes 

4 (22,2%) 

Sem medicação 

14 (77,7%) 

Metildopa  

2 (14,2%) 

Nifedipina  
MgSO

4
 

Hidralazina  

Doppler a. 

oftálmica 
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A tabela 2 mostra a mediana e quartil obtidos para a pressão arterial sistólica (PAS), 

pressão arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) antes da dose de ataque do MgSO4 

e após seu uso (10, 30 e 60 minutos). Houve diminuição estatisticamente significativa da PAS 

e da PAD nas avaliações realizadas. Não foi observada alteração estatisticamente significativa 

da FC. 

 

TABELA 2. Mediana e quartil (q) obtidos para a pressão arterial sistólica (PAS), pressão 

arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) antes da dose de ataque do sulfato de 

magnésio e após seu uso (10, 30 e 60 minutos). 

   

  As tabelas 3, 4 e 5 mostram a mediana e quartil obtidos para o índice de resistência (IR), 

índice de pulsatilidade (IP) e peak ratio (PR) antes da dose de ataque do MgSO4 e após seu uso 

(10, 30 e 60 minutos). Houve aumento dos valores de IR e IP, sem significância estatística, e 

diminuição estatisticamente significativa do PR após a administração do sulfato de magnésio. As 

figuras 5 a 10 representam o comportamento do IR, IP e PR nas avaliações feitas. 

 
PAS  

(mmHg) 

Valor de P PAD  

(mmHg) 

Valor de P FC  

(bpm) 

Valor de P 

Antes 167,5  

(160,0 – 170,0) 
- 

110,0  

(110-118,8) 

- 88,0  

(82,7 – 94,0) 

- 

10 min 150,5  

(150,0 – 160,0) 
0,0010 

100,0  

(90,5 – 100,0) 

0,0008 91,0  

(88,0 – 94,0) 

0,2192 

30 min 150,0  

(140,0 – 150,0) 
0,0001 

90,0  

(90,0 – 98,0) 

0,0002 90,0  

(84,5 – 90,0) 

0,8865 

60 min 140,0  

(140,0 – 146,5) 
0,0003 

89,5  

(85,0 – 90,0) 

0,0002 89,0  

(84,5 – 92,0) 

1 

p < 0,05 – significativo.    
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FIGURA 5: Medianas do índice de resistência (IR) obtidos antes do início do sulfato de 

magnésio (MgSO4), com 10, 30 e 60 minutos após a droga ter sido iniciada (comparação entre 

os valores pelo teste Wilcoxon, valor de p = 0,306; 0,3603; 0,1702; em 10, 30 e 60 minutos). 

Observa-se aumento do IR, refletindo aumento da impedância ao fluxo, porém sem 

significância estatística. 

TABELA 3. Mediana e quartil (q) obtidos para o índice de resistência (IR) antes da dose de 

ataque do sulfato de magnésio e após seu uso (10, 30 e 60 minutos). 

                                                 IR 

 Antes 10 min 30 min 60 min 

Mediana  0,6650 0,6750 0,6850    0,6950 

(1º - 3º q) 0,6300 – 0,7100 0,6325 – 0,7100 0,6425 – 0,7450 0,6475 – 0,7375 

Valor de p - 0,306 0,3603 0,1702 

p < 0,05 – significativo. 
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FIGURA 6: Box plot (diagrama de caixas) da mediana e do quartil dos valores do índice de 

resistência (IR) obtidos antes do início do sulfato de magnésio (MgSO4), com 10, 30 e 60 

minutos após a droga ter sido iniciada. 

 

TABELA 4. Mediana e quartil (q) obtidos para o índice de pulsatilidade (IP) antes da dose 

de ataque do sulfato de magnésio e após seu uso (10, 30 e 60 minutos). 

 IP 

 Antes 10 min 30 min 60 min 

Mediana  1,185 1,220 1,220    1,350 

(1º - 3º q) 1,035 – 1,395 1,025 – 1,440 1,125 – 1,495 1,167 – 1,600 

Valor de p - 0,5227 0,7439 0,2121 

p < 0,05 – significativo. 
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FIGURA 7: Medianas do índice de pulsatilidade (IP) obtidos antes do início do sulfato de 

magnésio (MgSO4), com 10, 30 e 60 minutos após a droga ter sido iniciada (comparação entre 

os valores pelo teste Wilcoxon, valor de p = 0,5227; 0,7439; 0,2121; em 10, 30 e 60 minutos). 

Observa-se aumento do PR, refletindo aumento da impedância ao fluxo na artéria oftálmia, 

porém sem significância estatística. 

 

 

FIGURA 8: Box plot (diagrama de caixas) da mediana e do quartil dos valores do índice 

de pulsatilidade (IP) obtidos antes do início do sulfato de magnésio (MgSO4), com 10, 30 e 

60 minutos após a droga ter sido iniciada.  
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TABELA 5. Mediana e quartil (q) obtidos para o peak ratio (PR) antes da dose de ataque 

do sulfato de magnésio e após seu uso (10, 30 e 60 minutos). 

 PR 

 Antes 10 min 30 min 60 min 

Mediana  0,8450 0,7800 0,7250    0,7350 

(1º - 3º q) 0,7600 – 0,9000 0,7050 – 0,8300 0,6800 – 0,7950 0,6625 – 0,8175 

Valor de p - 0,01862 0,001266 0,006019 

p < 0,05 – significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Medianas do peak ratio (PR) obtidos antes do início do sulfato de magnésio 

(MgSO4), com 10, 30 e 60 minutos após a droga ter sido iniciada (comparação entre os valores 

pelo teste Wilcoxon, valor de p = 0,01862; 0,001266; 0,006019; em 10, 30 e 60 minutos). 

Observa-se diminuição do PR, refletindo aumento da impedância ao fluxo na artéria oftálmica,  

com diminuição da perfusão cerebral. 
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FIGURA 10: Box plot (diagrama de caixas) da mediana e do quartil dos valores do peak ratio 

(PR) obtidos antes do início do sulfato de magnésio (MgSO4), com 10, 30 e 60 minutos após a 

droga ter sido iniciada. 
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7. DISCUSSÃO 

 

As complicações cerebrais agudas da PE contribuem por pelo menos 75% do total de 

óbitos por PE16, sendo a eclâmpsia sua complicação mais grave 6,10,11,14,15.  

O sulfato de magnésio (MgSO4) é indicado para proteção do sistema nervoso central, 

prevenindo as crises eclâmpticas nas mulheres com PE grave, e a sua introdução na prática 

clínica está associada com redução significativa da mortalidade materna20,21,23. Desde a 

publicação do estudo MAGPIE, em 2002, que avaliou 10.110 mulheres com PE concluindo que 

o MgSO4 reduz o risco do desenvolvimento de eclâmpsia, houve aumento no seu uso em todo 

o mundo, para prevenir a eclâmpsia em mulheres com PE23. Em 2006, houve outra publicação 

do estudo MAGPIE que confirmou a segurança do seu uso após 2 anos, mostrando que a 

redução no risco de eclâmpsia após a profilaxia com MgSO4 não foi associada a um excesso de 

morte ou incapacidade para as mulheres após 2 anos24.  

No entanto, o mecanismo de ação do MgSO4 na proteção cerebral da paciente com PE 

grave não está ainda definido. 

No passado, acreditava-se que o vasoespasmo cerebral estava envolvido na patogênese 

da eclâmpsia26. O MgSO4 já foi muito estudado no tratamento do vasoespasmo cerebral e da 

isquemia nos pacientes com diagnóstico de hemorragia subaracnóide, acidente vascular 

encefálico isquêmico ou trauma cerebral. Sabe-se que ele atravessa a barreira hematoencefálica 

em humanos e animais, sendo antagnonista fisiológico do cálcio e potente vasodilatador26,60. 

Sendo assim, aliviaria o vasoespasmo cerebral nessas situações, teoria que justificava o efeito 

protetor e terapêutico do MgSO4 na eclâmpsia. 

Porém, atualmente, a teoria mais aceita para se explicar a etiologia das convulsões 

eclâmpticas sugere que a hipertensão grave exceda os limites da autorregulação do fluxo 

sanguíneo cerebral, levando a hiperfluxo e edema cerebral6,11,21,54,61. A falha na autorregulação, 

juntamente com a disfunção endotelial, parecem fazer parte da fisiopatologia da 

leucoencefalopatia posterior reversível (LEPR), que se caracteriza por distúrbios visuais, 

cefaleia, convulsão, hipertensão severa e alteração do estado mental. A PE e a eclâmpsia têm 

sido descritas como a causa mais comum da LEPR58. 

A identificação do hiperfluxo cerebral nas pacientes com PE tem sido descrita como 

marcador de risco de hemorragia cerebral e característica de gravidade nas pacientes com PE6,68. 

Sendo assim, o efeito vasodilatador do MgSO4 não justificaria a prevenção da eclâmpsia nas 

pacientes com pré-eclâmpsia grave. 

A presença de sinais de vasodilatação nas artérias oftálmica e central da retina associada 
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à hiperperfusão orbital nas pacientes com PE foi descrita por Ohno et al. (1999)44, Ayaz et al. 

(2003)35, Diniz et al. (2006 e 2008)15,66, Oliveira (2012)68. 

O peak ratio (PR) parece ser o mais importante índice relacionado à gravidade da PE, 

tendo sido inicialmente proposto por Nakatsuka et al. (2002)40. O PR analisa o comportamento 

da onda de velocidade de fluxo durante a sístole, quantificando melhor as mudanças de fluxo 

específicas de um vaso com onda dicrótica54. Nas pacientes com PE, a onda de velocidade de 

fluxo da artéria oftálmica apresenta uma maior elevação do segundo pico de velocidade sistólica 

após a primeira incisura, representando sinais de hiperperfusão local (menor impedância ao 

fluxo). Quanto maior o pico de velocidade após a primeira incisura, maior será o PR (tendendo 

a 1)68. O aumento dos valores do PR nas pacientes com PE grave sugere redução da impedância 

ao fluxo na circulação orbital das mesmas, e, portanto, hiperfluxo. Embora o mecanismo de 

elevação desse índice ainda não esteja claro, o PR tem sido proposto como o indicador mais 

sensível das alterações vasculares orbitais associadas ao hiperfluxo cerebral10,13,15,53,59,61,67,68.    

No presente estudo, foi observada diminuição dos valores do PR após a administração 

do MgSO4, demonstrando aumento na impedância ao fluxo na artéria oftálmica, sugerindo 

redução da perfusão cerebral nas pacientes com PE grave após o uso do MgSO4.  

Belfort et al. (2008)20, estudaram o efeito do MgSO4
 na hemodinâmica cerebral na PE, 

realizando o Doppler da artéria cerebral média de 15 paciente com PE com PAS menor que 160 

mmHg e PAD menor que 110 mmHg, antes e após a administração do MgSO4. Não foi utilizada 

nenhuma outra medicação vasoativa nas pacientes, concluindo-se que o MgSO4 reduz a pressão 

de perfusão cerebral nas pacientes com aumento da pressão de perfusão cerebral basal, porém 

não naquelas com pressão de perfusão cerebral normal. Esse achado pode ser importante para 

a prevenção da encefalopatia hipertensiva. 

Até 2017, com a publicação do artigo com 6 pacientes do presente estudo, não havia 

estudo que abordasse o mecanismo de ação do MgSO4
 na prevenção das convulsões eclâmpticas 

em pacientes com PE grave. O estudo já mostrava a tendência ao aumento da impedância ao 

fluxo na artéria oftálmica com consequente diminuição da perfusão cerebral após a 

administração do MgSO4 em pacientes com PE grave17. Esse dado poderia explicar seu efeito 

protetor nessas pacientes ao evitar a injúria cerebral e as convulsões agudas.  

No presente estudo, essa tendência se manteve com um número maior de pacientes, 

apesar de ainda limitado, mostrando que esse pode ser o mecanismo pelo qual o MgSO4 previne 

a ocorrência de convulsões nas pacientes com PE grave. 

Uma vez que todas as pacientes estudadas apresentavam critérios para início de anti-

hipertensivo para redução da pressão arterial (PA) e que houve redução significativa da PA 
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sistólica e da PA diastólica após a administração do sulfato de magnésio, pode ser que a redução 

do PR tenha sido influenciada pela redução da PA e não pelo uso do sulfato de magnésio. A 

hidralaziana, medicação anti-hipertensiva indicada para controle da PA nas urgências 

hipertensivas em gestantes, é um vasodilatador que atua sobre a musculatura da parede vascular, 

promovendo relaxamento muscular com consequente vasodilatação e redução da resistência 

vascular periférica70. A avaliação do fluxo ocular em pacientes com sinais de iminência de 

eclâmpsia e PAS abaixo de 160 mmHg e/ou PAD abaixo de 110 mmHg e, portanto, sem 

critérios de uso de terapia anti-hipertensiva aguda, poderia elucidar melhor o efeito do sulfato 

de magnésio sobre a circulação cerebral.  

Além disso, a avaliação do fluxo ocular após o uso do MgSO4 para neuroproteção de 

prematuros, em gestantes normotensas e sem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, seria outra forma 

de auxiliar no entendimento do seu efeito sobre a circulação cerebral. Porém, as alterações na 

autorregulação cerebral na pré-eclâmpsia não estaria presente nessas pacientes, o que poderia 

prejudicar a comparação entre as populações. 

A comparação do Doppler dos vasos cerebrais com a ressonância magnética também 

pode ser outra forma de avaliação, porém, até o momento, foram realizados estudos da 

circulação cerebral utilizando a ressonância magnética apenas com vasos cerebrais de grande 

calibre, que não parecem refletir o que ocorre na microvasculatura cerebral na pré-eclâmpsia. 
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8. CONCLUSÕES 

 

1) Foi observada diferença estatisticamente significativa entre as medianas dos valores do 

PR no Doppler da artéria oftálmica nas pacientes com PE grave antes e após a 

administração do MgSO4. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

medianas dos valores de IR e do IP no Doppler da artéria oftálmica nas pacientes com 

PE grave antes e após a administração do MgSO4. 

 

2) A diminuição dos valores do PR e o aparente aumento dos valores do IR e do IP após a 

administração do MgSO4 refletem um aumento na impedância ao fluxo na artéria 

oftálmica com consequente diminuição da perfusão cerebral. Essa diminuição da 

perfusão cerebral pode explicar o mecanismo pelo qual o MgSO4 protege as  mulheres 

com PE grave contra injúria cerebral e previne as convulsões agudas nessas pacientes, 

uma vez que a teoria mais aceita atualmente sugere que na PE grave há comprometimento 

da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, levando a hiperfluxo, responsável pelo dano 

cerebral.
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