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RESUMO 

 

Introdução: As alterações estruturais dos vasos arteriais na hipertensão crônica 

(hipertrofia e aumento de resistência) são antagônicas as alterações estruturais 

adaptativas e fisiológicas da gestação (vasodilatação e diminuição da resistência). 

Objetivo: Estudar o fluxo sanguíneo arterial dos sistemas carotídeo e vertebral na 

gestação com ultrassonografia Doppler em mulheres com hipertensão arterial 

crônica comparando-o com os resultados obtidos nas gestantes normotensas. 

Métodos: A ultrassonografia Doppler foi usada para avaliar índices 

dopplervelocimetricos das artérias carótidas comum e interna e nas artérias 

vertebrais. Estudamos o pico de velocidade sistólica (PVS), índice de resistência 

(IR), índice de pulsatilidade (IP) e diâmetro das artérias. Uma amostra de 68 

gestantes com hipertensão arterial crônica foi comparada a um grupo de 223 

gestantes normotensas.  Os dados colhidos foram submetidos à análise 

estatística (S-Plus versão 8,0). Foram calculados média e desvio-padrão para 

cada índice dopplervelocimétrico avaliado. Através de regressão logística, 

obtivemos valores residuais de cada grupo e os comparamos através do teste T 

student. Isso foi necessário para removermos o efeito de possíveis variáveis de 

confundimento como idade gestacional, nível de pressão arterial sistólica e 

diastólica e uso de antihipertensivos. 

Resultados: Não houve diferença significativa entre os parâmetros estudados 

entre as gestantes normotensas e as gestantes com hipertensão arterial crônica. 

Dentre as variáveis que influenciaram nos fluxos, a idade gestacional foi a única 

estatisticamente significativa, evidenciando um aumento de diâmetro e diminuição 

dos índices de resistência com o avançar da gestação. 

Conclusão: A Hipertensão arterial crônica não altera a hemodinâmica cerebral das 

gestantes. Os efeitos protetores da microcirculação cerebral como a remodelação 

e a hipertrofia, não foram encontrados nas gestantes hipertensas. As 

modificações fisiológicas da gravidez podem impedir ou reverter esse efeito, 

podendo predispor o cérebro a complicações de um aumento agudo da pressão 

arterial. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The structural changes of the arterial vessels in chronic hypertension 

(hypertrophy and increased resistance) oppose to the adaptive structural and 

physiological changes of pregnancy (vasodilation and decreased resistance). 

 

Objective: To evaluate the arterial blood flow of the carotid and vertebral systems, 

by Dopplerultrasound in chronic hypertensive pregnant women and to compare 

with the normotensive pregnant women,  

Methods: Doppler ultrasound was used to evaluate Doppler indices of the common 

and internal carotid arteries and the vertebral arteries. We studied the peak 

systolic velocity (PSV), resistance index (RI), pulsatility index (PI) and diameter of 

the arteries. A sample of 68 women with chronic hypertension was compared to a 

group of 223 normotensive pregnant women. The collected data were subjected to 

statistical analysis(S-Plus version 8.0). Mean and standard deviation for each 

Doppler velocimetry index assessed were calculated. Using logistic regression, we 

obtained residual values of each group and compared them by the Student t test. 

This was required to remove the effect of potential confounders such as 

gestational age, level of systolic and diastolic blood pressure and use of 

antihypertensive drugs.  

Results: There was no significant differencebetween normotensive and chronic 

hypertensive pregnant women, considering the studied parameters. Among the 

variables that influenced flow, gestational age was the only statistically significant, 

showing an increase in diameter and decrease in resistance indices with 

advancing gestation.  

Conclusion: Chronic hypertension does not alter cerebral hemodynamics of 

pregnant women. The protective effect of cerebral microcirculation as remodeling 

and hypertrophy, were not found in hypertensive pregnant women. The 

physiological changes of pregnancy can prevent or reverse this effect, which may 

predispose the brain to complications of an acute increase in blood pressure.  

Keywords: cerebral circulation, Doppler, chronic hypertension, common carotid 

artery, internal carotid artery, vertebral artery, pregnancy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das maiores preocupações mundiais é a mortalidade materna, sendo um 

grave problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento. A 

assistência precária à gestante nesses países, desde o período antenatal até o 

puerpério, faz com que as mulheres morram de causas hoje consideradas evitáveis 

(1). Hemorragia, infecção e hipertensão arterial constituem as três principais causas 

diretas de óbitos. Um pré-natal de qualidade, com identificação de fatores de risco, 

condução apropriada das complicações da gravidez e a facilitação do acesso a um 

serviço de emergência, diminuiu os óbitos nos países desenvolvidos principalmente 

por hemorragia ou infecção (2). Todavia, mesmo que em menor escala, os eventos 

adversos relacionados à hipertensão arterial continuam matando mesmo nos países 

mais ricos. Tanto nos países desenvolvidos, como nos em desenvolvimento como o 

Brasil, a hipertensão arterial é a principal causa de morte. Em 2011, 20% das mortes 

maternas no Brasil tiveram como causa base a hipertensão arterial (3,4). 

A hipertensão arterial é a doença mais comum que acomete a gravidez e é 

uma das principais causas de mortalidade e morbidade perinatal e materna em todo 

o mundo. A hipertensão arterial crônica na gestação determina complicações 

maternas e perinatais, incluindo a sobreposição de pré-eclâmpsia, restrição do 

crescimento fetal, prematuridade, descolamento prematuro de placenta e morte fetal, 

além de maior risco de morte materna (5). Além disso, observa-se uma tendência 

das mulheres optando pela gestação em idades mais tardias, muitas vezes próximas 

aos 40 anos, fazendo com que se registre prevalência crescente da hipertensão 

arterial crônica intercorrente na gravidez. 

Na literatura é relatado que 10% a 25% das mulheres com hipertensão 

crônica leve desenvolvem pré-eclâmpsia superajuntada. Se considerarmos mulheres 

com hipertensão crônica grave, a taxa de pré-eclâmpsia superajuntada se aproxima 

de 50% (6). Logo, além de termos uma população crescente de gestantes com a 

doença de base pré-existente, essas mulheres carregam um fator de risco de peso 

para o desenvolvimento da pré-eclampsia/eclampsia, com possibilidades de danos 

maternos e fetais graves. 

Nosso conhecimento sobre a fisiologia das síndromes hipertensivas que 

acometem a gestação, ainda é cercado de muitas incertezas, mas suas 
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consequências são bem conhecidas, sendo a pré-eclâmpsia a maior causa final de 

morte materna. O sistema nervoso central é um dos órgãos afetados mais 

importantes na pré-eclâmpsia, uma vez que as complicações agudas cerebrais, tais 

como eclampsia, hemorragia intracraniana e edema cerebral, são responsáveis por 

pelo menos 75% de óbitos maternos nas pacientes com PE (7). 

Embora a circulação cerebral tenha num papel central na patogênese das 

complicações neurológicas da pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia, a nossa 

compreensão de como a gestação, a hipertensão crônica e a pré-eclâmpsia afetam 

essa circulação exclusiva é severamente limitada. 

A função cerebral é difícil de ser avaliada já que, ao contrário dos rins ou do 

fígado, não há testes simples de laboratório que relatem seu estado ou que 

consigam predizer suas complicações. Técnicas de imagem, como tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética, muitas vezes não estão disponíveis 

nas maternidades e possuem um alto custo. Logo, apesar de úteis, não são 

rotineiramente usados nas gestantes. Estas dificuldades em avaliar o cérebro 

provavelmente contribuem para o pouco conhecimento de sua função em gestantes 

normais e em hipertensas. No entanto, novos métodos, tais como a ultrassonografia 

Doppler, estão sendo estudados e fornecendo informações importantes sobre sua 

função. 

A artéria carótida interna é ramo da bifurcação da carótida comum e é 

responsável pelo suprimento de sangue arterial dos territórios anterior e médio do 

cérebro, através da artéria cerebral anterior e da artéria cerebral média. As artérias 

vertebrais fundem-se em um tronco único chamado artéria basilar, que através da 

artéria cerebral posterior, fornecem sangue arterial para o encéfalo posterior (8). A 

circulação cerebral é finamente controlada, sendo um dos mecanismos mais 

importantes a auto-regulação. Ela provoca vasodilatação quando a pressão diminui 

e vasoconstrição quando há aumento da pressão arterial, na tentativa de sempre 

manter um fluxo constante, independente da ampla gama de variação da pressão 

arterial (9). Entretanto, o fluxo para o cérebro posterior não parece ser tão bem 

regulado quanto o fluxo nos vasos oriundos das artérias carótidas. Na hipertensão, a 

maioria dos eventos cerebrais como os sintomas de iminência de eclâmpsia, 

convulsões e hemorragia, são mais frequente no território posterior, indicando uma 

possível falha nos mecanismos reguladores do fluxo sanguíneo (10). 
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Já é bem estabelecido que a hipertensão crônica provoca diversas alterações 

estruturais e funcionais nos vasos sanguíneos cerebrais. Em relação à estrutura 

vascular, observamos remodelação e hipertrofia que servem para atenuar a 

transmissão do aumento da pressão nos microvasos. A elevação da pressão arterial 

agudamente, poderia potencialmente causar danos endoteliais e celulares e ruptura 

da barreira hemato-encefálica (BHE). Logo, isso seria um efeito protetor cerebral 

que ofereceria uma maior resistência à dilatação forçada que ocorre durante o pico 

hipertensivo (11). 

Em contrapartida, hoje sabemos que ocorre um aumento crescente no fluxo 

cerebral durante a gravidez, por uma vasodilatação que acontece principalmente no 

território anterior, devido a um aumento do diâmetro dos vasos carotídeos. As 

artérias vertebrais, responsáveis por irrigar o território posterior, já não sofrem esse 

fenômeno (12). Uma série de estudos aborda a hipótese de que, as alterações 

fisiológicas adaptativas de gravidez normal, que ocorrem na vasculatura cerebral, 

poderia predispor a lesão vascular durante a hipertensão aguda (11, 54, 95). 

Outro fato importante para o entendimento da hemodinâmica cerebral na 

gestação é a demonstração recente de que a gravidez pode tanto impedir como 

reverter à remodelação hipertensiva. Essa inversão da remodelação hipertensiva 

induzida pela hipertensão arterial crônica durante a gravidez, deslocaria o limite 

superior da auto-regulação para pressões mais baixas.  Isso pode estar relacionado 

com o desenvolvimento de complicações neurológicas durante a pré-eclâmpsia e 

eclâmpsia.  O aumento súbito na pressão provocaria dilatação forçada das artérias 

cerebrais e arteríolas, hiperperfusão, e quebra da barreira hemato-encefálica. (10, 

13). Este efeito da gravidez podem ser um mecanismo pelo qual a hipertensão 

preexistente é um fator de risco para o desenvolvimento de complicações 

neurológicas, tornando a circulação cerebral mais suscetível à dilatação forçada e 

alteração do limite de auto-regulação, isto é, o limite superior da auto-regulação 

seriam reduzidos, enquanto que a pressão arterial permanece elevada, levando a 

danos com níveis pressóricos mais baixos. 

Uma avaliação mais abrangente da circulação cerebral é de suma importância 

para um melhor entendimento da resposta adaptativa hemodinâmica materna, para 

que as alterações relacionadas às síndromes hipertensivas da gravidez possam ser 

mais bem estudadas. 
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A proposta do presente estudo foi a de realizar uma avaliação mais completa 

da circulação cerebral de gestantes com hipertensão arterial crônica prévia a 

gestação, pela avaliação do fluxo sanguíneo das artérias carótida comum, carótida 

interna e vertebral por ultrassonografia Doppler. Os valores encontrados serão 

comparados com os valores previamente estabelecidos para gestações normais. Os 

parâmetros estudados ao Doppler serão: pico de velocidade sistólica (PVS), índice 

de resistência (IR)*, índice de pulsatilidade (IP)† e diâmetro do vaso. 

Assim, poderemos compreender melhor como as modificações fisiológicas de 

uma gestação interferem na hemodinâmica cerebral de mulheres com hipertensão 

crônica, que já tem alterações prévias pela doença de base. Talvez seja possível 

entender melhor porque essas mulheres são mais suscetíveis a complicações do 

que a população geral. Pela prevalência e gravidade desses eventos, a possibilidade 

de detectar pacientes mais suscetíveis a esses agravos e impedir que eles 

aconteçam terá um grande impacto na redução da mortalidade materna em todo o 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*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. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Cerca de um milhão de crianças ficam órfãs a cada ano em razão de morte 

materna, em sua maioria por falta de atendimento médico nos países pobres, 

segundo o Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP). (1). Estima-se que 

40% das mulheres que vivem nos países em desenvolvimento dão à luz sem ajuda 

médica. Calcula-se que aproximadamente 18 milhões de mulheres ficam inválidas 

ou com doenças crônicas em razão de problemas durante a gravidez. A cada 

minuto, uma mulher morre no mundo por complicações relacionadas à gravidez ou 

ao parto. 

Desde 1948 o governo brasileiro vem assumindo – por meio de convenções, 

pactos ou planos de ação – compromissos para garantir os direitos sexuais e 

reprodutivos de mulheres e homens. Embora um melhor cuidado com a gestante 

tenha contribuído para a redução das mortes maternas nos países desenvolvidos, 

pouco se avançou nos países de baixa renda. Embora no Brasil grande parte das 

gestantes faça o pré-natal, ainda falta qualidade na assistência. É preciso também 

que haja maior organização das maternidades para que a gestante saiba, ainda 

durante o pré-natal, em qual hospital irá dar à luz.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) impôs uma meta de redução da taxa de 

mortalidade materna (óbitos relacionados à gravidez, ao parto ou ao puerpério, 

divididos pelo número de nascidos vivos) em três quartos, de 1990 a 2015, objetivo 

ainda desafiador para muitos países (2). A estatística no Brasil é falha, mas a taxa 

de mortalidade materna é considerada alta. Em 2011, o número oficial do Ministério 

da Saúde foi de 64,8 mortes por 100.000 nascidos vivos (3) (Tabela 1). 

Em alguns países da África e da Ásia, a mortalidade materna ainda é 100 a 200 

vezes maior que na Europa ou nos Estados Unidos. O Canadá tem taxa muito baixa, 

3,6 a cada 100.000 nascidos vivos em 1995, mas alguns países da África têm taxa 

de 1.000 mortes por 100.000 nascidos vivos (14). As mulheres em países 

industrializados têm risco médio de morrer por causas relacionadas à gestação ao 

longo da vida (calculada como o número médio de gestações multiplicado pelo risco 
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associado a cada gestação) entre 1 a cada 4.000 e 1 a cada 10.000 gestações. Já 

em alguns países em desenvolvimento, o risco para as mulheres está entre 1 a cada 

15 e 1 a cada 50 gestações (15). Essa grande disparidade indica como o direito à 

saúde do binômio mãe-filho está longe de ser atingido. 

O quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio 5 (ODM) estabeleceu a meta 

de redução de 75% na taxa de mortalidade materna (TMM; número de mortes 

maternas por 100 000 nascidos vivos). Tem o objetivo de medir os níveis e 

tendências da mortalidade materna, as causas fundamentais que contribuem para a 

morte materna, e tempo de morte materna no que diz respeito ao parto, entre 1995 e 

2015. Em resultados parciais, encontraram que o total anual de morte materna 

diminuiu e foi maior nos grupos etários mais velhos, sendo 9,5% das mortes 

maternas são na faixa etária de 15-19 anos, 43,1% entre as mulheres com idade 

entre 20-29 anos e 47,0% nas pessoas com idade 30 anos ou mais (16). 

 

Figura 1. As causas de morte maternal. Média proporção (à esquerda) e 

número total (direita) de mortes maternas devido a diferentes causas, em 1990 e 

2013. Barras de erro mostram intervalos de incerteza de 95%.  

 Fonte: modificada de The Lancet Global, 2014 (16).  
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As três principais causas de morte materna direta são: hemorragia, infecção e 

hipertensão. Os países desenvolvidos diminuíram substancialmente as mortes como 

um todo, pois lançaram medidas que asseguram o acesso da gestante a um bom 

cuidado pré-natal, perinatal e pós-natal, e a um serviço de emergência quando 

necessário. As mortes por hemorragia e infecção, consideradas causas evitáveis de 

morte, são as que mais sofrem o impacto de redução com essas medidas de 

cuidado.  (17). No entanto, a prevenção das mortes por hipertensão arterial ainda é 

um desafio até mesmo para esses países. 

Analises da mortalidade maternal no Rio de Janeiro entre 2000 – 2003 

verificou o predomínio de causas obstétricas diretas (77,2%) sendo os transtornos 

hipertensivos as causas mais frequentes (26,9%), seguidos das complicações do 

puerpério e do aborto, respectivamente, 15.1% e 13.7%. A TMM para a cidade do 

Rio de Janeiro foi 60 por 100.000 nascidos vivos. Quando calculada por faixa etária, 

o maior valor correspondeu às mulheres com 35 anos ou mais (145,6 por 100.000 

nascidos vivos), aproximadamente o triplo da TMM na faixa etária de 20 a 34 anos 

(54,9 por 100.000 nascidos vivos) (18). 

 

2.2. IMPACTO DA HIPERTENSÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

A hipertensão é comum na gestação em aproximadamente 10% das mulheres 

terão sua pressão arterial acima do normal em algum momento antes do parto. A 

hipertensão arterial crônica é um fator de risco para desenvolvimento da pré-

eclâmpsia (PE) (19).  Essa última acomete 2 a 8% das gestações e é uma desordem 

multissistêmica com complicações maternas graves que incluem eclâmpsia (crises 

convulsivas), acidente vascular cerebral, síndrome HELLP (aumento das enzimas 

hepáticas, hemólise e plaquetopenia) e coagulação intravascular disseminada. 

Essas complicações estão associadas a aumento de risco de morte materna, com 

destaque para as manifestações cerebrais, que são as principais causas finais de 

morte por hipertensão (8). 

A eclâmpsia é rara na Europa, com 2 a 3 casos a cada 10.000 nascimentos (1). 

É mais comum nos países em desenvolvimento, com incidência estimada em 16 a 
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69 casos a cada 10.000 nascimentos. Embora rara, a eclâmpsia causa mais de 

50.000 mortes maternas por ano, sendo 99% delas nos países em desenvolvimento 

(17). Porém, a proporção de mortes maternas diretas associadas a PE/eclâmpsia é 

similar nos dois grupos de países.  Além de morte, a PE está associada a 

morbidades graves como insuficiência renal, cegueira, acidente vascular cerebral, 

insuficiência hepática e coagulopatias, que frequentemente necessitam de cuidado 

intensivo. Dificuldade de acesso a tratamento intensivo e a qualidade da assistência 

explicam em grande parte a maior mortalidade por eclâmpsia em países em 

desenvolvimento (3 a 5%) em relação aos países desenvolvidos (1%) (20, 21). 

A situação na população brasileira se assemelha à de outros países em 

desenvolvimento. A hipertensão é a principal causa de morte, sendo responsável por 

até 25% dos óbitos diretos (3). A figura 2 ilustra as principais causas de morte 

materna no Brasil.  

 

Figura 2. Óbitos maternos segundo tipo de causa. Brasil 2000. 

 

 

Fonte: Folha de São Paulo - Estimativa a partir de dados preliminares - Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM)  

 

Estudo sobre mortes maternas relacionadas às complicações da hipertensão 

arterial, no período de 1995 a 1999, realizado no município de São Paulo, identificou 

falhas no atendimento às mulheres, entre as quais: planejamento familiar deficiente; 

assistência pré-natal inadequada e ineficiente; falta de vaga no serviço hospitalar; 
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deficiência de estrutura dos hospitais, acarretando precariedade no atendimento às 

gestantes com hipertensão e complicações decorrentes deste agravo (22). No 

referido estudo, 142 mulheres morreram por hipertensão, de um total de 609 óbitos.  

A pré-eclâmpsia/eclâmpsia liderou as causas de morte por hipertensão com 99 

casos, e 43 foram devido à hipertensão sistêmica ou crônica na gestação. A taxa de 

mortalidade por pré-eclâmpsia/eclâmpsia em outro estudo do Paraná foi superior à 

encontrada para o município de São Paulo (23). A eclâmpsia foi a causa final de 

morte em aproximadamente 40% dessas gestantes em ambos os estudos. Da 

mesma forma, no município do Rio de Janeiro a hipertensão tem sido a principal 

causa de óbito materno nos últimos anos (24). 

Uma importante causa direta de morte crise hipertensiva e na eclâmpsia é a 

hemorragia cerebral. Apesar da incidência real de mulheres que são acometidas por 

hemorragia cerebral ser provavelmente subestimada, já que nem todas as pacientes 

com eclâmpsia são submetidas a um exame de imagem como ressonância 

magnética ou tomografia computadorizada, a estatística mais aproximada é 

fornecida por um grande estudo populacional norte-americano, envolvendo 

6.969.553 partos, em um período de 10 anos. Foram identificadas 423 pacientes que 

tiveram hemorragia cerebral. Destas, 117 (27,7%) tinham diagnóstico de pré-

eclâmpsia/eclâmpsia; outras 215 (58%) gestantes com eclâmpsia não tiveram 

diagnóstico de hemorragia cerebral. A mortalidade nesse grupo de hemorragia 

cerebral foi de 30%, de forma que 35 mulheres morreram e muitas outras tiveram 

sequelas permanentes (25). 

Conclui-se que há dificuldades enfrentadas por todo o mundo no manejo da 

hipertensão arterial na gestação. Todavia, a assistência médica prestada às 

mulheres brasileiras está longe do ideal. Uma equipe multiprofissional treinada e 

capacitada, disponibilidade de equipamentos e infraestrutura laboratorial adequada 

ao diagnóstico e tratamento dos casos de pré-eclâmpsia/eclâmpsia e das gestações 

de alto risco, em geral, são indispensáveis. A oferta de atenção qualificada aparece 

como um componente essencial para a redução das mortes (22). Hoje, essa atenção 

ainda se baseia na identificação de fatores de risco e no diagnóstico precoce a fim 

de que essas graves complicações sejam evitadas. Infelizmente, o problema no 

mundo todo decorre da nossa incapacidade de agir de forma significativa na 

prevenção da doença e das suas complicações, talvez pelo pobre conhecimento de 
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como essas doenças hipertensivas acometem tão gravemente o sistema nervoso 

central das gestantes. 

 

2.3. HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA NA MULHER 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônico-degenerativa, 

multifatorial, na maioria das vezes assintomática, de evolução lenta e progressiva 

que pode prejudicar a função de diversos órgãos nobres, como coração, cérebro, 

rins e olhos (26). É reconhecida como um dos principais problemas de saúde pública 

da atualidade. 

A partir da década de 90, tem crescido o interesse em estudar a hipertensão em 

grupos especiais, entre os quais as mulheres merecem destaque. Até a menopausa, 

as mulheres são hemodinamicamente mais jovens que os homens da mesma idade, 

apresentando, portanto, menor vulnerabilidade à hipertensão arterial e a doenças 

cardiovasculares. Porém, após a menopausa, as mulheres passam a apresentar 

maior prevalência de hipertensão que os homens. De acordo com a rara literatura, a 

prevalência de hipertensão encontrada é de 26% entre mulheres não grávidas, na 

faixa etária de 20 a 60 anos (27). 

Hipertensão crônica complica entre 1% e 5% das gestações, mas esta estimativa 

é elaborada a partir de um pequeno número de estudos com base populacional, 

incluindo publicações de mais de 20 anos atrás. Mudanças demográficas recentes 

na população pré-natal sugerem que a hipertensão crônica na gravidez pode ser um 

problema crescente. Em populações em que a idade materna no parto está a 

aumentar, a associação de hipertensão arterial com o avançar da idade, 

inevitavelmente, contribui para uma maior prevalência de hipertensão crônica. Nos 

Estados Unidos, entre 1970 e 2006, por exemplo, hipertensão crônica tem crescido 

em paralelo com o aumento do número de mulheres que tem o primeiro filho com 

idade acima de 35 anos, de 1% para 8%. A idade materna pode não ser o único 

fator; um recente estudo de base populacional nos Estados Unidos sugere que a 

prevalência de hipertensão crônica na gravidez aumentou entre 1995-96 e 2007-08, 

apesar de ajuste para a idade materna. Um aumento de outros fatores de risco para 

a hipertensão crônica, incluindo a obesidade e a síndrome metabólica, também 
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contribuem. Portanto, globalmente falando, o número de mulheres que entram na 

gravidez com hipertensão crônica já estabelecida, tende a aumentar (28). 

 

2.4. SINDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO 

 

De acordo com a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá – SOGC 

(2014) e o National High Blood Pressure Education Program Working Group Report 

on High Blood Pressure in Pregnancy – NHBPEP (2000), as síndromes 

hipertensivas da gravidez podem ser classificadas em (29,48): 

 Hipertensão crônica ou pré-existente – definida como o aumento dos níveis 

pressóricos no período pré-concepcional ou diagnosticado antes da 20ª 

semana de gestação. Inclui ainda os casos de hipertensão diagnosticada 

após 20ª semana de gravidez que não retorna aos níveis normais após a 12ª 

semana pós parro. A hipertensão é definida como pressão sistólica ≥ 140 

mmHg ou diastólica ≥ 90 mmHg, aferidas em pelo menos duas ocasiões 

tomando pelo menos 15 minutos de intervalo, usando o mesmo braço. A 

pressão arterial deve ser medida na posição sentada com o braço no nível do 

coração. O manguito deve ter um tamanho adequado de 1,5 vezes a 

circunferência do braço. A fase V de Korotkoff deve ser usada para designar a 

pressão diastólica; 

 Pré-eclâmpsia – definida como hipertensão associada à proteinúria e 

potencialmente, outras disfunções de órgão alvo. Sendo a proteinúria definida 

como excreção de 300 mg ou mais de proteínas nas 24 h e caso não possa 

ser realizada, a proteinúria é definida como concentração de 300 mg/L ou 

mais de proteínas (≥1 + de dipstick) em duas amostras diferentes de urina 

com intervalo de pelo menos 4 a 6 h. O diagnóstico é realizado usualmente 

após 20ª semana de gestação, embora casos precoces possam surgir na 

mola hidatiforme ou hidropsia fetal. Ou ainda, na ausência de proteinúria, 

quando há associação com sintomas visuais e cerebrais persistentes (cefaleia 

e turvação visual), dor no quadrante superior direito do abdome ou exames 

laboratoriais alterados (plaquetopenia e enzimas hepáticas). 
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 Pré-eclâmpsia grave – ocorre envolvimento de múltiplos órgãos, associada 

com uma ou mais das seguintes complicações severas: pressão sistólica ≥ 

160 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg associada a proteinúria; hipertensão 

associada a proteinúria grave (acima de 2,0 g nas 24 h); hipertensão 

associada a comprometimento de múltiplos órgãos (edema pulmonar e 

oligúria - < 500 mL/dia); e hipertensão associada a sintomas persistentes 

(visuais, cerebrais e dor epigástrica ou no quadrante superior direito 

persistente) ou exames laboratoriais alterados (plaquetopenia - < 100.00 por 

µL e enzimas hepáticas). 

 Pré-eclâmpsia leve – hipertensão associada à proteinúria, que não preenche 

os critérios acima de pré-eclâmpsia grave; 

 Pré-eclâmpsia superposta – presença de hipertensão crônica associada ao 

aumento súbito dos níveis pressóricos e/ou da proteinúria ou evidências de 

alguma disfunção orgânica, através de sintomas ou exames laboratoriais; 

 Eclâmpsia – pré-eclâmpsia associada a convulsões que não podem ser 

atribuídas a outras causas; 

 Hipertensão gestacional – hipertensão que não cursa com proteinúria, após 

20ª semana de gravidez, em mulheres previamente normotensas. O 

diagnóstico não definitivo sendo realizado frequentemente, após 12ª semana 

pós-parto. Desta forma, pode-se incluir tanto os casos de hipertensão crônica 

(quando a pressão se mantém elevada depois da 12ª semana pós parto) 

como hipertensão transitória (quando não se desenvolve pré-eclâmpsia e os 

níveis tensionais voltam ao normal no pós parto) e pré-eclâmpsia em 

desenvolvimento (quando posteriormente surge proteinúria e/ou sintomas na 

gestação ou no pós parto). 

A hipertensão crônica é um dos maiores fatores de risco da pré-eclâmpsia e a 

incidência da última aumentou 25% nos Estados Unidos durante as duas últimas 

décadas (30). A pré-eclâmpsia é uma das principais causas da mortalidade materna 

e morbidade e mortalidade perinatal, com um valor estimado 50.000-60.000 mortes 

relacionadas com a pré-eclâmpsia por ano no mundo (31, 32). 

Para cada morte relacionada com pré-eclâmpsia que ocorre nos Estados 

Unidos, há provavelmente 50-100 outras mulheres que experimentam quadros 
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gravíssimos com iminência de morte e desenvolvimento de outros riscos 

significativos à saúde (33, 34). 

O que pode ser considerado cuidados "menos-que-ideal" de pacientes com 

pré-eclâmpsia e outros distúrbios hipertensivos da gravidez, ocorre com alguma 

frequência em todo o mundo, contribuindo para lesão a saúde materna e perinatal 

que poderia ter sido evitável (35). 

Apesar do considerável número de pesquisas, a etiologia da pré-eclâmpsia 

permanece obscura. Nos últimos 10 anos, surgiram avanços substanciais na 

compreensão da fisiopatologia da pré-eclâmpsia, bem como o aumento dos esforços 

para a obtenção de provas para terapia. No entanto, esta informação não se traduziu 

em melhoria na prática clínica. Identificação de pacientes que evoluem para formas 

graves de pré-eclâmpsia continua sendo o maior desafio clínico. 

 

2.5. ADAPTAÇÃO HEMODINÂMICA NA GESTAÇÃO NORMAL E NA 

PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

A gravidez produz alterações em todo organismo materno. O sistema 

cardiovascular sofre mudanças progressivas durante a gestação e o parto, 

resultando em alterações hemodinâmicas características destes períodos. As 

mudanças principais envolvem o aumento da volemia e do débito cardíaco e a 

diminuição da resistência vascular sistêmica e da reatividade vascular (36). 

A volemia começa a aumentar a partir da sexta semana de gestação subindo 

30% a 40% em relação aos níveis pré-gravídicos em torno da trigésima segunda a 

trigésima quarta semana de gestação, mantendo-se constante até o parto, duas a 

três semanas após o qual volta aos níveis iniciais. Este aumento resulta do 

incremento do volume plasmático que passa de 40 ml/Kg para 70 ml/Kg e dos 

eritrócitos que aumentam de 25 ml/Kg para 30 ml/Kg. O menor aumento dos 

eritrócitos em relação ao volume plasmático resulta em uma anemia relativa, própria 

da gravidez. A hipervolemia induzida pela gestação é uma adaptação do organismo 

materno com o objetivo de suprir a demanda do útero hipervascularizado, bem como 

para proteger a mãe da perda sanguínea no momento do parto (37). 
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O débito cardíaco, que é definido como o produto do volume sistólico pela 

frequência cardíaca, aumenta progressivamente durante a gestação. Começa a se 

elevar entre a décima e a décima segunda semana de gestação, atingindo 30% a 

50% em relação aos níveis pré-gravídicos até a trigésima segunda semana de 

gestação. Este aumento se deve à elevação do volume sístólico secundário ao 

aumento da volemia e ao aumento da frequência cardíaca. A maior volemia causa o 

aumento do retorno venoso, com consequência, há maior distensibilidade e 

contratilidade do ventrículo esquerdo. A frequência cardíaca aumenta de dez a 

quinze batimentos por minuto durante a gestação. O aumento do débito cardíaco 

implicará na maior perfusão dos seguintes órgãos: (a) do útero e da placenta, 

ampliando progressivamente durante a gestação o aporte sanguíneo para o feto em 

crescimento; (b) dos rins, cujo suprimento sanguíneo aumenta em aproximadamente 

500 ml/min; (c) da pele, para eliminação mais eficaz do calor; (d) das glândulas 

mamárias, intestinos e outros órgãos. (37) 

Durante o primeiro e segundo trimestre, a pressão arterial sistólica pode cair ou 

não se alterar, enquanto a pressão arterial diastólica pode cair de 10 a 15 mmHg. No 

entanto, no terceiro trimestre, a pressão arterial sistêmica sobe até os níveis pré-

gravídicos. O aumento do débito cardíaco não acompanhado pelo aumento da 

pressão arterial indica diminuição da resistência vascular sistêmica que, em parte, se 

deve ao grande leito vascular uteroplacentário. A diminuição da resistência vascular 

sistêmica é máxima por volta da segunda metade da gestação, fase em que ocorre a 

segunda onda de migração trofoblástica. Neste momento, há invasão das artérias 

espiraladas do útero pelo tecido trofoblástico, fazendo com as mesmas percam sua 

camada muscular, transformando o leito destas artérias uteroplacentárias em um 

sistema de baixa resistência, baixa pressão e alto fluxo (38). 

A diminuição da resistência vascular sistêmica também está relacionada a fatores 

bioquímicos. Há o predomínio do sistema vasodilatador, por aumento das 

prostaciclinas produzidas pelas paredes dos vasos sanguíneos, sobre a ação 

vasoconstritora do tromboxano, produzido pelas plaquetas. Além disto, os vasos 

maternos tornam-se refratários aos efeitos vasoconstritores da angiotensina II, das 

catecolaminas e de outras substâncias vasopressoras, o que causa a diminuição da 

reatividade vascular característica da gestação. No final da gestação, com o 

envelhecimento progressivo da placenta, há obliteração de parte da circulação 
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placentária, fazendo com que a resistência vascular sistêmica volte a aumentar (39, 

40). 

No entanto, sozinhas essas substâncias não conseguem explicar a regulação do 

tônus vascular (40). Furchgott e Zawadsky, em 1980 (41), descreveram a 

integridade do endotélio como ponto fundamental para essa regulação, e em 1987 o 

óxido nítrico foi identificado como o fator relaxante derivado do endotélio com 

atividade permanente na vascularização útero-placentária e feto-placentária humana 

(42, 43)  

A maior responsável pelas desordens hematológicas e hemodinâmicas da pré-

eclampsia, é a disfunção do endotélio. Ela é responsabilizada pela manutenção da 

sensibilidade anormal a vasopressores como a angiotensina, da reversão do estado 

de vasodilatação e da ativação da coagulação (44). Supõe-se que o fator 

determinante da pré-eclampsia, seria a não destruição da camada muscular das 

artérias espiraladas, que provocaria uma hipóxia placentária (45). A circulação útero 

placentária teria seu volume circulatório reduzido, liberando substâncias na 

circulação materna, como TNF-α, interleucina-1 (IL-1), que mediariam e provocariam 

a disfunção endotelial generalizada e manutenção do estado de vasoconstrição (46). 

Concomitantemente, teríamos uma diminuição da prostaciclina e do óxido nítrico, 

que também corroborariam para a vasoconstrição. 

Pouco se demonstrou sobre essa teoria em órgãos específicos, mas no sistema 

renal ela foi bem avaliada. O aumento do fluxo glomerular esperado é responsável 

por uma das mudanças adaptativas mais importantes, que é a expansão plasmática. 

A vasoconstrição renal parece impedir a expansão volêmica adequada e predispor à 

pré-eclâmpsia (45). Assim como os outros órgãos, o SNC ainda não foi bem 

avaliado, e a própria regulação do fluxo cerebral é menos compreendida. 

 

2.6. ADAPTAÇÃO HEMODINÂMICA CEREBRAL NA GESTAÇÃO 

NORMAL. 

 

Auto-regulação do fluxo sanguíneo cerebral é a capacidade do cérebro de 

manter o fluxo sanguíneo relativamente constante, apesar das mudanças na 

pressão de perfusão. Auto-regulação está presente em muitos leitos vasculares, mas 
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está particularmente bem desenvolvida no cérebro, provavelmente devido à 

necessidade de um fornecimento constante de sangue. Em adultos normotensos, o 

fluxo de sangue cerebral é sempre mantido. 

A gravidez coloca um desafio único para o cérebro e sua circulação, que é 

distinto de outros órgãos. Enquanto outro órgão e sistemas sofrem aumentos 

substanciais no fluxo sanguíneo, a adaptação da circulação cerebral parece ser 

mantida relativamente constante, mesmo com os grandes aumentos no volume do 

plasma e do débito cardíaco (54). 

Apesar disso, observamos que nas gestantes normotensas, as medidas de 

velocidade e de resistência ao fluxo diminuem ao longo da gestação, sendo mais 

significativo para as artérias carótida comum e interna. Enquanto isso, na artéria 

vertebral, só a velocidade máxima, os outros parâmetros não variaram ao longo da 

gestação. Quanto ao diâmetro dos vasos, observou-se que este aumenta 

progressivamente até 40 semanas de gestação nas artérias carótidas enquanto se 

mantém inalterado nas artérias vertebrais (12). 

As artérias carótidas e vertebrais são vasos cerebrais extracranianos e foram 

muito pouco estudados na gestação. São de fundamental importância para um 

melhor entendimento da circulação cerebral na gravidez de forma mais ampla. 

Entender como a hemodinâmica cerebral se adapta as alterações fisiológicas da 

gestação para manter um fluxo constante e como a auto-regulação reage frente a 

elevações de pressão na gestação, é fundamental para entendermos o que ocorre 

nas lesões cerebrais da doença hipertensiva da gestação. 

 

2.7. ADAPTAÇÃO HEMODINÂMICA CEREBRAL NA HIERTENSÃO 

ARTERIAL CRÔNICA. 

 

Hipertensão crônica está associada à remodelação significativa e/ou hipertrofia 

da média das artérias cerebrais, que tem uma função de proteção. Tanto a 

remodelação quanto a hipertrofia, normalizam o estresse da parede que é elevado 

por causa do aumento da pressão arterial que desloca a curva auto-reguladora para 

uma pressão maior. Estes processos são também protetores da microcirculação, 

atenuando aumentos pressão a jusante. Por exemplo, pacientes hipertensos são 
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menos suscetíveis a ruptura da barreira hematoencefálica (RBHE), durante a 

hipertensão aguda do que normotensos. Além disso, a hipertrofia endurece a parede 

vascular, fazendo com que as artérias cerebrais fiquem mais resistentes a dilatação 

forçada durante hipertensão aguda, protegendo assim a BHE. 

Apesar disso, o fluxo sanguíneo cerebral (FSC) é o mesmo em pacientes 

hipertensos e normotensos sem déficit neurológico (49).  O aspecto mais importante 

do fluxo sanguíneo cerebral (FSC) na hipertensão é a mudança que ocorre na sua 

auto-regulação: o aumento da resistência vascular cerebral faz com que os limites 

inferior e superior da auto-regulação FSC estejam em níveis mais elevados de 

pressão. O mecanismo parece ser espessamento luminal e principalmente 

estreitamento estrutural dos vasos de resistência cerebrais. Estas mudanças 

adaptativas, ao mesmo tempo protegem o cérebro contra alta pressão intravascular, 

mas torna o cérebro mais suscetível a isquemia na pressão arterial baixa. Uma 

consequência óbvia da mudança no limite inferior na auto-regulação do FSC da 

hipertensão é que, se a pressão arterial do paciente hipertenso é reduzida de forma 

aguda a níveis "normais", a pressão está abaixo do limite inferior de auto-regulação 

do paciente e dano isquêmico pode acontecer. Basicamente, com tratamento anti-

hipertensivo crônico, a auto-regulação do FSC pode voltar a se adaptar ao normal 

com uso de algumas drogas anti-hipertensivas (50, 51). 

Estudos demonstram que a gravidez pode ser capaz de impedir e/ou reverter a 

hipertrofia de artérias cerebrais induzida pela hipertensão. Entender como 

hipertensão durante a gravidez afeta a circulação cerebral é importante porque a 

hipertensão é fator de risco que leva a complicações neurológicas e eclampsia. A 

eclampsia é semelhante à encefalopatia hipertensiva em que a elevação aguda da 

pressão provoca a dilatação forçada das artérias cerebrais, hiperperfusão e RBHE. 

Portanto, durante a gravidez a reversão da hipertrofia e da remodelação medial 

induzida pela hipertensão pode ser prejudicial e promover dilatação forçada a 

pressões mais baixas do que nas não grávidas. 

Riskin-Mashiah e Belfort, em 2004 descreveram uma comparação do fluxo 

cérebro vascular em pacientes hipertensos crônicos normotensos com grávidas com 

hipertensão leve sem pré-eclampsia, através do Doppler transcraniano (51).  As 

mulheres grávidas com hipertensão crônica leve apresentam reatividade vasomotora 

cerebral normal. Isso sugere que a auto-regulação cerebrovascular anormal na pré-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Riskin-Mashiah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14754698
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Riskin-Mashiah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14754698
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eclâmpsia não está diretamente ligada à pressão arterial elevada, mas sim é 

determinada por uma via fisiopatológica separada (52). 

A pré-eclâmpsia sobreposta é significativamente associada com medições de 

pressão de perfusão cerebrais mais elevados em comparação com as mulheres 

com crônica hipertensão simples. Isso não está diretamente relacionada com a 

pressão arterial mais elevada. A diferença na pressão de perfusão cerebral pode ser 

utilizada para especular sobre a fisiopatologia do aumento do risco de eclâmpsia 

observados em doentes com pré-eclampsia sobreposta (53). 

Supõe-se que a gravidez é um estado que impede e/ou reverte o efeito protetor 

da remodelação hipertensiva preexistente das artérias cerebrais. Este efeito da 

gravidez pode ser um mecanismo pelo qual hipertensão preexistente é um fator de 

risco para o desenvolvimento de complicações neurológicas, tornando a circulação 

cerebral mais suscetível à dilatação forçada e avanço da auto-regulação, isto é, o 

limite superior da auto-regulação seria reduzidos, enquanto que a pressão arterial 

permanece elevada. 

Apesar de remodelação e hipertrofia das artérias cerebrais durante a hipertensão 

ter sido bem documentada, o mecanismo pelo qual isto ocorre, ou a sua inversão, 

não é bem compreendido. A gravidez tem um efeito profundo sobre a função e a 

estrutura vascular cerebral. A importância da descoberta de que a gravidez tanto 

previne como reverte a remodelação hipertensiva pode estar relacionada com o 

desenvolvimento de complicações neurológicas durante a pré-eclâmpsia e 

eclampsia. (11) 

 

2.8. FISIOPATOLOGIA DAS COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS DA 

HIPERTENSÃO 

 

A fisiopatologia das manifestações cerebrais é difícil de ser avaliada por 

dificuldades técnicas de se examinar o cérebro, seja por métodos de imagem ou 

histopatológicos. Existe ainda o desafio de entender como e porque as lesões 

cerebrais acontecem frente a um pico hipertensivo e determinar quais são as 

pacientes com alto potencial de complicações. Na gestação isso é ainda mais 

complexo pela variabilidade e sobreposição dos vários tipos de doenças 
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hipertensivas que acometem as grávidas. Além disso, as complicações neurológicas 

apresentam sintomas inespecíficos sem correlação direta com a gravidade da lesão. 

Os métodos de imagemsão muito uteis em oferecer subsídios para elucidar a 

fisiopatologia.O estudo histopatológico da eclâmpsia, por exemplo, só pode ser 

realizado em autópsias. Já os dados hemodinâmicos são avaliados de pacientes 

que sobreviveram, de forma que estabelecer uma relação confiável entre esses 

dados muitas vezes não é possível. As autópsias descrevem que em 60% dos casos 

de eclâmpsia existe hemorragia cerebral (55).  Outras lesões importantes são as 

hemorragias corticais em petéquias, que se formam em linhas de 2 a 4 cm que 

correm radialmente no córtex, principalmente no lobo occipital, além de edema 

subcortical, áreas hemorrágicas na substância branca, e numerosos pequenos 

infartos corticais (55). 

Existem duas teorias que tentam explicar os fenômenos neurológicos da pré-

eclâmpsia, ambas tendo como base a lesão endotelial, porém diferindo na resposta 

adaptativa. A primeira, baseada na aparência angiográfica de estreitamentos 

segmentares focais sugestivos de vasoconstricção da circulação cerebral na PE 

grave, sugere que como resposta à hipertensão grave haveria uma regulação 

cerebral excessiva ao vasoespasmo. A diminuição do fluxo cerebral resultante 

causaria edema citotóxico, isquemia e até infarto do tecido (56).Já segundo o 

conceito alternativo, e mais aceito atualmente, elevações súbitas da PA no endotélio 

lesado excederiam a capacidade de adaptação auto-reguladora do cérebro. Seriam 

desenvolvidas regiões de vasodilatação forçada, com aumento da pressão 

hidrostática, hiperperfusão, e extravasamento de plasma e eritrócitos por aberturas 

na junção das células endoteliais. Este fenômeno tem recebido muita atenção nos 

últimos anos e tem sido descrito como síndrome de leucoencefalopatia posterior 

reversível (LEPR), observado também em algumas outras situações clínicas (57).  

O mecanismo pelo qual o fluxo cerebral é mantido constante mesmo com as 

alterações da pressão de perfusão cerebral, é chamado de auto-regulação. Tem 

como objetivo proteger o cérebro de variações hemodinâmicas agudas (58). Frente 

a uma elevação da PA, os vasos cerebrais sofrem vasoconstrição com diminuição 

do diâmetro das arteríolas e aumento da resistência vascular o que previne a 

hiperperfusão. Esse mecanismo depende da integridade do endotélio para seu 

funcionamento. O endotélio cérebro-vascular é único e além da modular do tônus 
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vascular, tem outra função singular de barreira, a barreira hemato-encefálica. A área 

posterior cerebral parece ser mais vulnerável à quebra da barreira hemato-

encefálica e à falha da auto-regulação, pois além de ter menor inervação simpática, 

tem menor capacidade de se adaptar ao aumento da PA (59). 

O envolvimento neurológico encontrado durante o aumento agudo da pressão 

arterial na gestação preenche os critérios da síndrome de leucoencefalopatia 

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

cefaleia e sintomas visuais, frequentemente associados com crises convulsivas e 

coma, produzido por edema vasogênico localizado principalmente na substância 

branca subcortical dos lobos parieto-occipitais.  A síndrome pode ocorrer com 

hipertensão leve, desde que haja a lesão endotelial. A LEPR é considerada hoje a 

lesão primária na eclâmpsia. A falha na auto-regulação cerebral está cada vez mais 

sendo responsabilizada pelo desenvolvimento da encefalopatia eclâmptica (60). 

Geralmente as mulheres que desenvolvem eclampsia, na maioria das morrem ou 

durante a crise convulsiva ou logo depois como consequência de hemorragia 

cerebral maciça. As gestantes mais velhas que têm hipertensão arterial crônica são 

as mais acometidas. Já as mais jovens, por outro lado, são mais acometidas lesões 

isquêmicas, que se transformaram em hemorrágicas por mecanismo ainda 

desconhecido. A hipertensão e a coagulopatia aumentam o risco de transformação 

hemorrágica (59, 61). 

O efeito da gravidez no mecanismo de auto-regulação é desconhecido mas 

acredita-se que as alterações fisiológicas que ocorrem no organismo materno, 

alterariam a circulação cerebral e a tornariam mais suscetível a dilatação vigorosa e 

hiperperfusão no pico hipertensivo. Já na pré-eclâmpsia, a disfunção endotelial 

poderia alterar a função da musculatura lisa vascular e da auto-regulação. Assim 

pequenas elevações dos níveis pressóricos poderiam causar crises convulsivas. 

Logo, a pressão arterial não seria um parâmetro confiável para avaliação de 

gravidade. De fato, um quinto das convulsões ocorre com PA sistólica menor que 

140 mmHg, e dois terços com PA média menor que 120 mmHg (62). 

Em torno de 60 a 75% das mulheres desenvolvem sintomas de iminência de 

eclampsia antes da crise convulsiva como cefaleia, fotofobia, escotomas, 

borramento da visão, epigastralgia ou dor no quadrante superior direito do abdome, 

e alteração do estado mental (63). Todavia, nenhum desses sintomas é muito bom 
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preditor das crises. Este é o grande desafio atual no manejo da eclâmpsia, a 

incapacidade de prever os casos graves. O estudo da hemodinâmica cerebral é uma 

área promissora, pela possível capacidade de identificar as mulheres em maior risco, 

como as hipertensas crônicas, por todas as alterações vasculares que já foram 

descritas. 

 

2.9. ANATOMIA DOS VASOS ARTERIAIS CEREBRAIS 

 

O sistema nervoso é formado de estruturas nobres e altamente especializadas, 

que exige para o seu metabolismo um suprimento permanente e elevado de glicose 

e oxigênio. O consumo de oxigênio e glicose pelo encéfalo é muito elevado, o que 

requer um fluxo sanguíneo muito intenso. O encéfalo é irrigado pelas duas artérias 

carótidas internas e pelas duas artérias vertebrais (que são o primeiro ramo 

das artérias subclávias). Dois terços do fluxo cerebral derivam do sistema carotídeo 

e o restante do vertebral. 

O arco aórtico da origem à: tronco braquioencefálico, artéria carótida comum 

esquerda (ACCE) e subclávia esquerda. Após trajeto curto e ascendente para 

direita, a artéria braquiocefálica se divide em artéria subclávia direita e artéria 

carótida comum (ACC) direita. As ACCs, geralmente não dão ramos no pescoço e 

ascendem para a parte póstero-lateral do pescoço até a glândula tireoide e se 

situam profundamente à veia jugular e ao músculo esternocleidomastoideo. A 

bifurcação carotídea ocorre na altura da 4ª vértebra cervical, e ela se divide em a. 

carótida interna (ACI) (lateral e posterior) e externa (ACE). A ACI segue sem 

ramificação até seu primeiro ramo importante, a artéria oftálmica. Finalmente, ela 

termina, se dividindo nas artérias cerebrais anterior e média, sendo responsável por 

quase toda a irrigação do cérebro supratentorial.  

Já as artérias vertebrais são os primeiros e mais importantes ramos das artérias 

subclávias. A variação na origem é comum, em 6 a 8% das pessoas a AV esquerda 

se origina diretamente do arco aórtico, proximalmente à a. subclávia esquerda. Elas 

seguem em direção ao cérebro através dos foramens transversos das vértebras 

cervicais, até elas se unirem para formar a artéria basilar. Esta, por sua vez, se 
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bifurca nas duas artérias cerebrais posteriores, encarregadas do suprimento arterial 

do cérebro posterior.  

O polígono de Willis é uma anastomose importante dos quatro vasos que irrigam 

o cérebro (a. carótidas internas e a. vertebro-basilares) e está localizado na base do 

crânio (Figura 3) (64). 

 

Figura 3: Vasos arteriais cerebrais 

 

2.10. ESTUDO DO FLUXO ARTERIAL CEREBRAL 

 

Atualmente, várias técnicas de diagnóstico na imagem do sistema carotídeo e 

vertebral estão disponíveis nos grandes centros, podendo ser divididos em três 

categorias: os que não necessitam de injeção de meio de contraste; os que o meio 

de contraste é injetado intravenoso; e o que o meio de contraste é injetado intra-

arterialmente. O risco para o paciente aumenta progressivamente do método sem 

contraste para o método com contraste injetado na artéria, esse último considerado 

invasivo.  

A USG tem a grande vantagem de prestar-se a estudos populacionais com 

razoável sensibilidade, mesmo em indivíduos assintomáticos, procurando estenoses 

moderadas a graves. É o método de eleição para triagem de grandes populações. A 
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avaliação do volume de fluxo sanguíneo dos sistemas carotídeo e vertebral tem sido 

utilizada em algumas situações clínicas. (65). Pode ser associado ao Doppler que 

permite análise da velocidade do fluxo arterial.  

Angiografia por ressonância magnética é a denominação dada a uma série de 

abordagens por ressonância magnética para a avaliação de vasos (artérias e veias). 

Essas diferentes abordagens são realizadas por geração de imagens 

computadorizadas a partir de dados colhidos por ressonância magnética do fluxo 

sanguíneo com meio de contraste. A intensidade do sinal resultante cria um mapa 

que inclui informações anatômicas e fisiológicas. As técnicas atuais são baseadas 

na sequência sensível ao fluxo (métodos time-of-flight – TOF) ou dependentes da 

diferença de velocidade e, portanto, do desvio de fase nos spins em movimento, 

para proporcionar o contraste de imagem dos vasos com fluxo (métodos phase-

contrast). As aquisições TOF enfatizam a morfologia vascular, enquanto os métodos 

de fases contrastadas informam a velocidade, a direção e o volume do fluxo 

sanguíneo (98, 99). Podemos ter ainda técnicas de corte-a-corte (bidimensionais – 

2D) ou volumétricas (tridimensionais – 3D), ou ainda a combinação dessas 

permitindo maior sensibilidade de fluxo e/ou resolução espacial. Estudo de revisão 

por metanálise, comparando a angiografia convencional à angio Ressonância 

Magnética (RM), associado a testes não-invasivos, como USG Doppler ou dúplex de 

carótidas, mostrou sensibilidade e especificidade semelhantes (66). 

A angiotomografia é um procedimento que permite a visualização da luz do vaso 

e das irregularidades da parede que podem propiciar um infarto cerebral. A 

vantagem da angio Tomografia Computadorizada (TC) sobre a angio-RM é sua 

rapidez. A angio-RM necessita de vários minutos para a aquisição das imagens, 

permitindo que apareçam artefatos pela pulsação e pelo movimento. Estudo 

comparando a sensibilidade da angio-TC, USG dúplex e angiografia convencional 

revelou boa correlação entre os métodos, mas principalmente entre a angio-TC e a 

angiografia convencional (84%). Todavia a gravidez limita sua utilização (67).  

A vantagem do Doppler ou da RM por contraste de fase é que não utilizam 

radiação ionizante ou contrastes venosos. A RM por contraste de fase mede ao 

mesmo tempo o fluxo na artéria carótida interna e na a. basilar, por exemplo. Em 

relação ao Doppler tem a vantagem de ser examinador independente, e de 

quantificar o volume de fluxo de forma mais direta. Além disso, se associada a 
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sequências morfológicas de RM, oferece a opção de correlacionar o fluxo à 

morfologia. Suas limitações incluem aquisição demorada, maior suscetibilidade a 

artefatos de movimento, perda de sinal em áreas de turbilhonamento do sangue 

(áreas de estenose) e baixa sensibilidade para detecção de fluxo lento, além do alto 

custo e da necessidade de transporte do paciente para uma unidade de imagem 

(65). 

Estudos comparamo desempenho diagnóstico da ultrassonografia com Doppler 

colorido, angio-TC e angio-RM para avaliar estenose carotídea e vertebral, usando 

angiografia digital como padrão de referência. A angio-TC foi a técnica mais precisa 

com um desempenho um pouco melhor que a angio-RM que pode ser usada para 

melhor avaliação do grau de estenose e da morfologia da placa em ambos os vasos 

(101, 102). 

As limitações do Doppler incluem ser examinador e equipamento dependente e 

uma tendência a superestimar o volume de fluxo, já que somente o fluxo no centro 

do vaso, de maior velocidade, é acessado. Diversos autores compararam o Doppler 

à RM como métodos de avaliação de fluxo sanguíneo cerebral (68, 69, 101, 103, 

104). Os resultados são conflitantes. O fluxo na a. carótida interna e na a. vertebral 

parece ser superestimado no Doppler, segundo Ho et al. (2002), e Seitz et al. (2001) 

(68,69). Outros, no entanto, classificaram a correlação como boa (70,71). A 

recomendação é que ambos são eficazes em avaliar o fluxo cerebral de forma não 

invasiva, porém caso seja necessária a quantificação do fluxo o mesmo método seja 

utilizado para seguimento do paciente, dada as possíveis variações entre as 

técnicas. 

Assim sendo, o baixo custo, a ampla disponibilidade, e facilidade de execução 

fazem do Doppler o principal método não invasivo de avaliação de fluxo cerebral. 

 

2.11. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER 

 

Em 1842, Christian Johann Doppler descreve a situação na qual uma fonte de 

ondas (sonoras ou eletromagnéticas), que está em movimento em relação a um 

receptor, altera a frequência de onda durante este processo, aumentando a 

frequência durante a aproximação da fonte e diminuindo durante o seu 
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distanciamento. Assim, 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. A codificação em 

cores permite distinguir a direção do fluxo em relação ao transdutor, aparecendo em 

vermelho o fluxo que se aproxima do transdutor (fluxo arterial no ecodoppler ocular) 

e em azul o fluxo que se afasta do transdutor (fluxo venoso no ecodoppler ocular) 

(72). A figura 4 ilustra um Doppler de artéria carótida comum. 

 

Figura 4: Ondas de velocidade de fluxo da artéria carótida comum direita 

 

 

 

 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 = 2ƒ0vcos 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 
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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) (72). 

 O ângulo de incidência do ultrassom em relação ao eixo vascular ideal é o 

zero (cos 0º = 1). Ângulos maiores que zero produzem velocidades 

progressivamente menores. Ângulos de incidência entre 20º e 60º permitem afirmar 

que a velocidade de fluxo mensurada encontra-se dentro de 10% do valor 

verdadeiro/real.  Ângulos de incidência menores que 20º permitem obtenção de 

registros confiáveis ao ecodoppler ocular. A determinação das velocidades de fluxo 

em função do tempo permite que se obtenha a curva espectral, a qual tem 

morfologia diferente dependendo do vaso estudado. Por sua vez, a avaliação 

semiquantitativa, através de índices de resistência, tem a vantagem de ser 

independente do ângulo. Os mais utilizados são a relação sístole/diástole (S/D), o 

índice de resistência (IR) e o índice de pulsatilidade (IP) (73). 

 

 

 

 

 

 

2.12. ESTUDO DO FLUXO ARTERIAL CEREBRAL NA GESTAÇÃO 

NORMAL E NA PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

Aaslid et al. em 1982, descreveram pela primeira vez a possibilidade de estudar 

a hemodinâmica cerebral com a ultrassonografia (74),marcando o início de uma 

nova era para avaliação clínica do fluxo cerebral. O Doppler é um método cada vez 

mais utilizados para avaliação da circulação cerebral por se tratar de um método de 

fácil acesso, disponível em quase todas as instituições hospitalares, ser não invasivo 

e com alta acurácia. Na gestação, ele ganha um destaque especial, pois além de ser 

usado corriqueiramente para avaliação de bem-estar fetal, ele não necessita do uso 

de contrastes venosos como os utilizados na arteriografia ou na tomografia 

computadorizada. Outra vantagem é que temos uma avaliação em tempo real, o que 

IP = (PVS -VDF)/VM 

IR = (PVS -VDF)/ PVS 

Relação S/D = PVS /VDF 
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permite a avaliação da resposta cerebral a alterações de fluxo causadas, por 

exemplo, por alterações nos níveis pressóricos.  

A adaptação da circulação cerebral a gravidez é única e diferente dos demais 

leitos vasculares. Mais notavelmente, a resposta vasodilatadora e os níveis elevados 

de fatores de crescimento e citocinas, promovem alterações hemodinâmicas 

substanciais nos outros leitos vasculares, situação que está limitada na circulação 

cerebral.  

O conhecimento de como isso é conseguido e quais os mecanismos empregados 

nessa regularização do fluxo cerebral é que é ainda muito preliminar e diverge. 

Enquanto a adaptação da circulação cerebral à gravidez prevê propriedades 

relativamente normais de fluxo sanguíneo cerebral e BHE em face de alterações 

cardiovasculares significativas, em condições patológicas, estas adaptações 

parecem promover uma maior lesão cerebral, incluindo a formação de edema 

durante hipertensão aguda. 

O interesse pelo estudo da circulação cerebral na gravidez vem da necessidade 

de maior conhecimento da resposta adaptativa à gestação, e também da possível 

detecção de falhas nesse mecanismo e alterações de fluxo nas gestantes 

hipertensas. 

Na gestante, temos poucos estudos e de apenas alguns vasos cerebrais que 

avaliam indiretamente o fluxo sanguíneo através de índices de resistência de 

medidas de velocidade por dopplerfluxometria. Através desses índices são 

formuladas hipóteses sobre as adaptações cerebrais sofridas na gestação e em 

situações como hipertensão crônica e pré-eclâmpsia. 

 

2.12.1. Artéria oftálmica 

 

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 por ter semelhanças embriológicas, 

estruturais e funcionais com os vasos intracranianos de calibre pequeno. Apesar de 

fazer uma avaliação indireta do fluxo cerebral, a artéria oftálmica é mais facilmente 

acessada que os vasos intracranianos e o Doppler de fácil execução. É um dos 

principais ramos da artéria carótida interna. 
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Hata et al. (1992), utilizaram o método para análise de gestantes com pré-

eclâmpsia leve e registraram diminuição significativa dos índices de pulsatilidade, 

contrariando a hipótese inicial de vasoconstrição no território ocular (75). Após eles, 

vários autores estudaram o método durante a gravidez saudável e principalmente 

em pacientes com hipertensão arterial (76, 77).Na comparação entre gestantes 

hipertensas crônicas e com PE, foi observado aumento do IR e hipoperfusão na 

avaliação dopplervelocimétrica da artéria oftálmica nas gestantes com HAC em 

relação àquelas com PE (77).  

Já foi evidenciado através do Doppler da artéria oftálmica que ocorre 

vasodilatação e aumento das velocidades de fluxo nas artérias oftálmica em 

pacientes com pré-eclâmpsia (80). Também já foi demostrado que ele pode terá a 

capacidade de diferenciar os estados hipertensivos da gravidez, diferenciar 

gestantes hipertensas de normais e de predizer pré-eclâmpsia grave (79, 80, 81, 

82).  

 

2.12.2. Artéria cerebral média 

 

Outro vaso cerebral muito estudado até o momento é a artéria cerebral média 

(ACM) através do Doppler transcraniano (DTC). Este método possibilitou a obtenção 

de informação sobre o fluxo sanguíneo cerebral diretamente, que facilitou o 

diagnóstico de malformações cerebrais, anormalidades funcionais e mudanças 

fisiológicas de forma não invasiva. É possível a detecção da direção e da velocidade 

do fluxo e com isso inferir a presença de constrição ou dilatação de um vaso 

proximal ou distal. Por ser em tempo real, o DTC pode detectar mudanças no fluxo 

em período curto de tempo, além de monitorar o fluxo durante procedimentos 

cirúrgicos.  Sua desvantagem é a execução mais difícil, já que grande parte do som 

não ultrapassa a calota craniana (98). 

Belfort et al. 2001, são um dos maiores contribuintes da avaliação da ACM 

materna para avaliação do fluxo cerebral na gestação, apesar do método ainda estar 

longe de ser incorporado a prática clínica. O Doppler transcraniano já tem valores de 

referência definidos o que permite avaliar diferenças de fluxo entre gestantes 

normotensas e hipertensas. Foi demonstrado que todos os índices de resistência 
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diminuem ao longo da gestação normal e que o fluxo cerebral aumenta ao longo da 

gestação (83, 84). 

As mulheres com pré-eclâmpsia têm a auto-regulação da hemodinâmica 

cerebral prejudicada. O fato de que a pressão arterial não se correlaciona com a 

funcionalidade de auto-regulação pode explicar porque cerebrais complicações 

como eclâmpsia pode ocorrer sem elevação súbita ou excessiva da pressão arterial. 

Na pré-eclâmpsia grave, a elevação da pressão de perfusão cerebral é 

contrabalançada pelo aumento da resistência vascular cerebral e o fluxo sanguíneo 

não é afetado. Já na eclampsia uma queda significativa na resistência cerebral 

vascular ocorre com o aumento na pressão de perfusão, levando a uma 

hiperperfusão. Logo, essas alterações vasculares cerebrais, até a presente data, 

não foram sensíveis o suficiente para prever o desenvolvimento de pré-eclâmpsia ou 

eclâmpsia.  (70, 85, 86).  

Existem também estudos que avaliam as mudanças dos fluxos sanguíneos 

das artérias cerebrais através da ressonância magnética. Apesar do pequeno 

número de casos, os autores observaram uma redução do fluxo de sangue de 

aproximadamente 20% nas artérias cerebrais durante a gravidez normal, secundária 

a alterações na velocidade, enquanto que a área desses vasos permanece 

inalterada. Estas descobertas podem representar vasodilatação generalizada das 

arteríolas de resistência a jusante, assumindo que o fluxo sanguíneo permanece 

constante ao nível do tecido. Claro que são necessários estudos maiores para 

confirmar esses achados (87, 95). 

 

2.12.3. Artérias carótidas e vertebrais 

 

Historicamente, a ultrassonografia com Doppler das artérias carótidas permitiu 

detectar e quantificar lesões estenóticas pela avaliação as velocidades dos fluxos, 

com grande valor e aplicação clínica, principalmente nos pacientes com isquemia 

transitória da carótida. Em algumas patologias, como na doença de Takayasu, o 

ultrassom demonstrou ser superior a arteriografia em demonstrar o espessamento 

da parede e mais sensível que a ressonância magnética (88). 

A artéria vertebral é um vaso de pequeno calibre que tem uma enorme 

variabilidade anatômica, um trajeto profundo com visualização limitada, tornando a 
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avaliação por ultrassonografia menos precisa. Aproximadamente 25% dos acidentes 

vasculares cerebrais isquêmicos envolvem a circulação posterior, sendo a estenose 

da artéria vertebral responsável por até 20% destes. A maioria dos estudos 

encontrados sobre Doppler da artéria vertebral correlacionam índices e fluxos com 

grau de estenose e oclusão. Logo, o número limitado de estudos sobre a artéria 

vertebral dificulta ainda mais sua aplicação em gestantes (89, 90, 91, 92). Apenas 

um único trabalho descreve valores de referência comparando ambos os lados e 

avaliam o comportamento da artéria em gestantes normais (12).  

As artérias carótidas já são um pouco melhor estudadas nas gestantes, mais 

ainda com uma grande lacuna no conhecimento quando falamos da avaliação de 

gestantes com patologias hipertensivas. Alguns trabalhos concordam com o fato de 

haver uma diminuição dos índices de resistência ao longo da gestação e aumento 

do volume de fluxo, atribuídos a uma vasodilatação cerebral pelo aumento dos 

diâmetros dos vasos cerebrais (12, 47, 87, 93). 

Logo, a avaliação da carótida e da vertebral em gestantes com patologias 

hipetensivas como hipertensão crônica e pre eclampsia/eclampsia ainda devem ser 

explorados a fim de elucidar o confronto entre as adaptações do fluxo sanguinneo 

cerebral a gestação e a sindromes hipertensivas. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Estudar o fluxo sanguíneo arterial dos sistemas carotídeo e vertebral na 

gestação de mulheres com hipertensão arterial crônica com ultrassonografia 

Doppler. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar os índices dopplervelocimetricos das artérias carótidas comum e 

interna e na artéria vertebral, entre o grupo de gestantes normotensas e com 

hipertensão arterial crônica – pico de velocidade sistólica (PVS), pico de 

velocidade distólica (PVD), índice de resistência (IR), índice de pulsatilidade 

(IP) e diâmetro das artérias. 

 Avaliar a influência variáveis intervenientes (idade gestacional, o uso de 

medicações  anti-hipertensivas associadas, nível de pressão arterial sistólica 

e diastólica no momento do exame) no fluxo e diâmetro das artérias 

estudadas. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1. DESENHO DO ESTUDO: 

 

Trata-se de um estudo seccional, transversal, prospectivo. 

 

4.2. POPULAÇÃO 

 

Foram avaliadas, por amostragem de conveniência, 68 gestantes hipertensas 

crônicas que frequentaram o serviço de ultrassonografia do Hospital Federal de 

Bonsucesso (HFB/RJ). Eram pacientes atendidas no ambulatório de pré-natal de 

hipertensão crônica, que eram drenadas para realizar seus exames de USG de 

rotina no serviço as terças feiras; eram incluídas também pacientes internadas na 

maternidade que tinham seu exame programado para terça feira. 

 

Tinham idade gestacional entre 20 e 40 semanas, definidas ou pela data da 

última menstruação ou por ultrassonografia de primeiro trimestre. Todas as 

gestantes que concordaram em participar do estudo, assinando o termo de 

consentimento pós-informado, foram recrutadas. 

 

O grupo de normotensas foi composto por 223 gestantes avaliadas 

previamente no estudo “Estudo da hemodinâmica cerebral na gravidez por 

ultrassonografia Doppler”. Essas pacientes foram selecionadas também no Hospital 

Federal de Bonsucesso (HFB/RJ). Todavia, foram coletadas aleatoriamente entre as 

pacientes que frequentavam o serviço de ultrassom durante toda a semana, para 

realizar os exames de rotina do pré-natal da rede referenciada para o hospital (47). 
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4.2.1. Critérios de inclusão: 

 

 Gestação única; 

 Hipertensão arterial crônica: definida como pressão arterial ≥ 140 x 90 mmHg 

diagnosticada antes da gestação ou antes de 20 semanas de gestação. (48) 

 Ausência de malformações fetais maiores ou anomalias cromossômicas, 

avaliadas por ultrassonografia no segundo semestre ou cariótipo fetal quando 

previamente indicado; 

 Ausência de diagnóstico prévio de doença hepática, renal, cardíaca, 

hipertensão arterial ou diabetes mellitus, conforme anamnese dirigida. 

 

4.2.2. Critérios de exclusão: 

 

 Tabagismo; 

 Presença de alterações nas artérias carótidas ou vertebrais como placa 

ateromatosa, displasia fibromuscular, arterite, dissecção aneurismática ou 

tumor; 

 Presença de critérios que definam pré-eclâmpsia: 

 Presença de hipoplasia da artéria vertebral, definida como diâmetro do vaso 

menor de 2,0 mm, presente em até 3% da população, por poder influenciar o 

fluxo sanguíneo por ele (67). 

 Uso materno de drogas outras, que não os agentes anti-hipertensivos, que 

possam interferir com o fluxo sanguíneo como, por exemplo, betaminéticos 

usados para inibição de parto prematuro. 

 

4.3. PROTOCOLO DE ESTUDO 

 

4.3.1. Definição das variáveis em estudo 

 

4.3.1.1. Variáveis dependentes 



49 

 

 

 

 

 

Os seguintes parâmetros medidos ao Doppler foram definidos como variáveis 

dependentes: 

 Pico de velocidade sistólica (PVS): consiste na velocidade máxima medida no 

pico sistólico cardíaco, medida em cm/s. 

 Índice de resistência (IR): índice de resistência ao fluxo calculado pela fórmula RI 

= (PVS-VDF)/PVS. 

 Índice de pulsatilidade (IP): índice de resistência ao fluxo calculado pela fórmula 

IP = (PVS-VDF)/VM; onde VM é a velocidade média durante o ciclo cardíaco. 

 Diâmetro do vaso: diâmetro do vaso em estudo medido em milímetros. 

 

4.3.1.2. Variáveis independentes 

 

 Idade gestacional: calculada a partir da data da última menstruação (DUM) e 

confirmada por ultrassonografia realizada até 20 semanas de gestação. Foram 

consideradas semanas completas de idade gestacional. 

 Pressão artérial sistólica e diastólica no momento do exame 

 Uso de associação de drogas anti-hipertensivas, ou seja, uso de mais de um 

tipo de anti-hipertensivo. Partindo do princípio que todoas as pacientes 

estudadas já tinham diagnostico prévio a gestação de hipertensão arterial 

crônica, todas elas estavam medicadas em uso de metildopa em diferentes 

doses. Logo, usar mais de um anti-hipertensivo associado ao metil dopa é que 

foi considerada uma variável de confundimento. 

 

 

4.3.2. Técnica de exame 

 

Todas as pacientes tiveram o fluxo nas artérias vertebral, carótida comum e 

carótida interna examinada bilateralmente por ultrassonografia no modo B, Doppler 

colorido e espectral. Foi utilizado um transdutor linear com frequência de 7,0 a 12,5 

MHz (Medison Sonoace 8000SE). Todos os exames foram realizados por um 
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pesquisador diretamente envolvido no projeto. Antes de realizar o exame de 

Doppler, aferíamos a PA da gestante sentada, com o braço no mesmo nível do 

coração e com manguito de tamanho apropriado. A mesma técnica foi usada para 

ambos os grupos de gestantes: hipertensas e normotensas. 

 

4.3.2.1. Estudo das artérias carótidas 

 

O exame das artérias carótidas foi realizado com a gestante posicionada em 

decúbito dorsal, com a cabeça levemente estendida e voltada para o lado oposto. A 

artéria carótida comum (ACC) foi insonada 1,5 a 2,0 cm abaixo do bulbo carotídeo, e 

a carótida interna (ACI) 1,0 a 2,0 cm acima do bulbo carotídeo (Figura 5) 

 

Figura 5: Técnica de exame ultrassonográfico das artérias carótidas e vertebrais 

 

Adaptado de: IMCC Cardiologia Clínica, 201075. 

 

4.3.2.2. Ultrassonografia modo-B: 

 

A avaliação teve início com a ultrassonografia no modo B com um corte 

transversal da ACC, ACI e ACE para o estudo das suas morfologias. Todo o trajeto 

cervical da ACC foi avaliado desde o mais próximo possível da sua origem no tronco 

ultrassonografia 

 

a. carótida comum 
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braquiocefálico à direita ou do arco aórtico à esquerda, até a sua bifurcação em 

artérias carótida interna e externa (ACE) localizada normalmente na altura da borda 

superior da cartilagem tireoide, ou ao nível da terceira ou quarta vértebras cervicais.  

As imagens transversais da bifurcação da carótida estabelecem a orientação 

das ACI e ACE e definem o plano longitudinal para o estudo dopplerfluxométrico. A 

ACI foi diferenciada da ACE no modo B pela primeira ser geralmente mais posterior, 

maior, e por não ter vasos que se ramificam. Os achados relativos à ACE não foram 

utilizados nesta pesquisa, mas sua avaliação foi necessária para fins comparativos 

com os outros vasos. Ainda com a imagem no modo B, e com os vasos em corte 

longitudinal e com imagem magnificada, medimos o diâmetro deles utilizando o 

marcador em cruz e posicionando-o nas bordas internas das paredes dos vasos. 

Pelo fato de a ACC ter um calibre maior, e a pulsatilidade influenciar a aferição do 

seu diâmetro, optamos por medi-lo na diástole (Figura 6 e 7). 

A artéria carótida comum é visualizada em corte longitudinal e os marcadores 

são posicionados nas bordas internas das paredes do vaso. 

 

Figura 6: Ultrassonografia no modo-B exemplificando a medição do diâmetro da 

artéria carótida comum 
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Figura 7: Ultrassonografia no modo-Bexemplificando a de medição do diâmetro da 

artéria carótida interna com  

 

 

4.3.2.3. Ultrassonografia Doppler 

 

Em seguida, os vasos foram mapeados com o Doppler colorido e espectral 

que fornecem informações de fluxo em tempo real. O fluxo sanguíneo arterial foi 

retratado em vermelho. Os tons mais escuros indicam baixas velocidades de fluxo e 

quanto mais claro o tom, maior a velocidade, que será o local preferido para análise 

espectral. O volume da amostra foi posicionado de forma que o ângulo de 

insonação, ângulo teta, nunca ultrapassasse 60º. Quando esse ângulo ultrapassa 

esse valor, a acurácia da aferição da velocidade e dos dados de frequência diminui 

drasticamente até o ponto em que a velocidade não é detectada a um ângulo de 90º. 

A ACI tem um fluxo de baixa resistência do cérebro com padrão laminar, 

anterógrado durante todo o ciclo cardíaco, e com alta velocidade diastólica final. Já a 

ACE irriga principalmente a musculatura facial, tem um fluxo de alta resistência, com 

um pico sistólico agudo, reversão no início da diástole e baixo fluxo diastólico final. A 

ACC tem um padrão de fluxo intermediário entre esses dois, muitas vezes se 

assemelhando ao fluxo da carótida interna, já que 80% do seu fluxo seguem para a 

ACI e 20% para a ACE. Assim como no modo-B, essas características foram usadas 
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para diferenciação entre os vasos, mas os dados referentes à ACE não foram 

analisados (Figuras 8 e 9). 

Foram avaliados para esses vasos medidas de velocidade, o pico de 

velocidade sistólica (PVS) e os índices de resistência: índice de pulsatilidade (IP), e 

índice de resistência (IR). 

 

Figura 8: Ondas de velocidade de fluxo da artéria carótida comum 

 

 

 

Figura 9: Ondas de velocidade de fluxo da artéria carótida interna 

 



54 

 

 

 

 

Observa-se na metade superior da figura 8, o Doppler colorido e espectral da 

artéria carótida comum que gera um gráfico de velocidade (cm/s) representando as 

ondas de velocidade de fluxo sanguíneo (metade inferior). O ponto mais alto da 

onda representa a velocidade sistólica máxima e no final da onda a velocidade 

diastólica final. Também estão representados os resultados dos índices: relação 

sístole/diástole, índice de resistência e índice de pulsatilidade no canto direito. 

Observa-se na metade superior da figura 9, o Doppler colorido e espectral da 

artéria carótida interna que gera um gráfico de velocidade (cm/s) representando as 

ondas de velocidade de fluxo sanguíneo (metade inferior). O ponto mais alto da 

onda representa a velocidade sistólica máxima e no final da onda a velocidade 

diastólica final. Também estão representados os resultados dos índices: relação 

sístole/diástole, índice de resistência e índice de pulsatilidade no canto direito. 

 

4.3.2.4. Estudo das artérias vertebrais: 

 

Em relação às artérias vertebrais, o exame se iniciou pela localização da ACC 

no plano longitudinal. Foi realizada uma varredura gradual do transdutor 

lateralmente, mostrando a artéria e a veia vertebral correndo entre os processos 

transversos de C2 a C6, que foram identificados por sua sombra acústica. O Doppler 

colorido mostrou a presença e a direção do fluxo e a análise espectral mostrou um 

fluxo de baixa resistência, semelhante ao da artéria carótida comum. Um plano 

longitudinal com a imagem magnificada foi obtido para a aferição do diâmetro do 

lúmen do vaso. Foram avaliados os mesmos parâmetros descritos para as carótidas 

comum e interna (Figuras 10 e 11). 

A artéria vertebral é visualizada em corte longitudinal e os marcadores são 

posicionados nas bordas internas das paredes do vaso. 

Observa-se nesta figura na metade superior o Doppler colorido e espectral da 

artéria vertebral que gera um gráfico de velocidade (cm/s) representando as ondas 

de velocidade de fluxo sanguíneo (metade inferior). O ponto mais alto da onda 

representa a velocidade sistólica máxima e no final da onda a velocidade diastólica 

final. Também estão representados os resultados dos índices: relação 

sístole/diástole, índice de resistência e índice de pulsatilidade no canto direito. 
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Figura 10: Ultrassonografia no modo-B exemplificando amedição do diâmetro da 

artéria vertebral  

 

 

 

 

Figura 11: Ondas de velocidade de fluxo da artéria vertebral 
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4.3.3. Análise estatística 

 

Os dados foram analisados pelo programa de análise estatística S-Plus 8.0. 

Todos os parâmetros estudados foram submetidos a análise descritiva e expressos 

por média e desvio-padrão para cada grupo de pacientes. Foi realizado o teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov para cada variável de cada vaso dos dois 

lados. Foi estabelecido o nível de significância de 5% para todas as análises. 

Nosso objetivo principal foi comparar e avaliar as diferenças entre os fluxos e 

o diâmetro das artérias carótidas e vertebrais das pacientes gestantes hipertensas 

com as gestantes normotensas. Para parearmos os grupos e excluirmos possíveis 

fatores de confundimento, fizemos uma regressão linear simples no grupo das 

normotensas e uma regressão múltipla para as hipertensas a fim de pontuarmos 

quais as variáveis independentes poderiam influenciar nos nossos resultados. No 

grupo de normotensa a variável independente utilizada na regressão linear simples 

foi a idade gestacional. No grupo de gestantes com hipertensão arterial crônica, as 

variáveis independentes utilizadas na regressão múltipla foram: Idade gestacional, 

nível de pressão artéria sistólica, nível pressão arterial diastólica, uso de mais de um 

anti-hipertensivo. Essas regressões geraram valores residuais para cada grupo, 

isento da influência das variáveis de confundimento. Na sequência, aplicamos aos 

valores residuais o teste T de Student para compararmos os grupos. 
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5. RESULTADOS 

 

Foram avaliadas sessenta e oito gestantes hipertensas crônicas que foram 

comparadas a duzentas e vinte e seis gestantes sadias e normotensas. As 

gestantes hipertensas crônicas tinham em média 30,6 anos, variando entre (17 e 40 

anos), com idade gestacional média de 31,1 semanas. O exame foi realizado com 

sucesso em todas as pacientes e nenhuma foi excluída. Das 68 gestantes incluídas, 

todas faziam uso de antihipertensivo (metildopa) sendo que 15 dessas usavam 

associação de mais uma droga antihipertensiva. A pressão arterial diastólica estava 

maior ou igual a 90mmHg em 21 dessas pacientes no momento do exame e a 

sistólica maior oi igual a 140mmHg em 15 pacientes. O grupo de normotensas era 

composto por grávidas com idade média de 27,3 anos (variando entre 15 e 43 anos), 

com idade gestacional média de 29,5 semanas. O exame foi realizado com sucesso 

em todas as pacientes. 

A tabela 1 mostra as médias dos valores encontrados para cada variável em 

cada vaso estudado. 

 

Tabela 1: Média e desvio-padrão de cada parâmetro e para cada vaso no grupo das 

gestantes com hipertensão arterial crônica 

N=68 PSV (cm/s) IR IP Diâmetro (mm) 

 
Média (DP) Média (DP) Média(DP) Média(DP) 

ACCD 60.61 (± 20.5) 1.33 (± 0.66) 1.86 (± 0.44) 65.0 (± 0.77) 

ACCE 56.32 (± 17.48) 0.72 (± 0.10) 1.64 (± 0.49) 61.6 (± 1.09) 

     
ACID 56.32 (± 17.48) 0.72 (± 0.10) 1.64 (± 0.49) 61.6 (± 1.09) 

ACIE 38.48 (± 13.57) 0.72 (± 0.21) 1.47 (± 0.49) 51.2 (± 1.35) 

     
AVD 29.02 (± 12.49) 0.63 (± 0.11) 1.48 (± 1.6) 34.4 (± 0.77) 

AVE 33.46 (± 13,57) 0.65 (± 0.10) 1.18 (± 0.35) 34.1 (± 0.65) 

ACCD: artéria carótida comum direita; ACCE: artéria carótida comum esquerda; ACID 

artéria carótida interna direita; ACIE: artéria carótida interna esquerda; AVD: artéria vertebral 

direita; AVE: artéria vertebral esquerda; PVS: pico de velocidade sistólica; IR: índice de 

resistência; IP: índice de pulsatilidade 
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As gestantes normotensas foram avaliadas em trabalho anterior na tese de 

doutorado da Dra. Fernanda Campos da Silva. A mesma avaliou duzentas e vinte e 

três gestantes sadias que serviram de grupo controle para o nosso trabalho. Elas 

tinham em média 27,3 anos (variando entre 15 e 43 anos), com idade gestacional 

média de 29,5 semanas. O exame foi realizado com sucesso em todas as pacientes. 

Essas pacientes foram usadas como nosso grupo controle, para darmos seguimento 

a uma linha de pesquisa que estuda a hemodinâmica cerebral das gestantes através 

do Doppler (47).  

Nosso objetivo final é comparar o grupo de gestantes normotensas com as 

gestantes com hipertensão arterial crônica e avaliar se as diversas variáveis 

dependentes dos três vasos estudados (PVS, IP, IR e diâmetro) têm diferenças 

significativas entre os grupos.  Para alcançarmos o objetivo do nosso estudo, 

avaliamos se as variáveis dependentes eram influenciadas pelas variáveis 

independentes. Melhor dizendo, avaliamos se alguns fatores como idade 

gestacional, pressão arterial e uso de mais de um anti-hipertensivo, poderiam 

confundir e influenciar os fluxos e diâmetros nas artérias estudadas nos diferentes 

grupos. 

No grupo das gestantes normotensas foi avaliado se a idade gestacional 

influenciava nos fluxosatravés de uma regressão linear simples, para cada vaso e 

para os dois lados. Não houve diferença estatística entre os lados direito e 

esquerdo. Foi observado no que as medidas de velocidade e de resistência ao fluxo 

diminuem ao longo da gestação, sendo mais significativo para as artérias carótida 

comum e interna. O PVS de todos os vasos foi em torno de 20% menor com 40 

semanas em relação a 20 semanas. Já o IR e o IP, quando variaram de forma 

significativa, foram 10 a 15% menores com 40 semanas. Tendo em vista que as 

medidas diretas de fluxo são as medidas de velocidade, e que os índices de 

resistência são relações entre essas medidas, podemos esperar que o 

comportamento das medidas de velocidade ao longo da gestação influencie 

diretamente o comportamento dos índices de resistência. Assim, na artéria carótida 

interna foi observado que o PVS diminuiu significativamente entre 20 e 40 semanas. 

Na artéria carótida comum, o PVS diminuiu, de forma que nem sempre pôde ser 

observada diminuição dos índices de resistência. Enquanto isso, na artéria vertebral, 

só o PVS diminuiu, os outros parâmetros não variaram ao longo da gestação. 
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Quanto ao diâmetro dos vasos, observou-se que este aumenta progressivamente 

até 40 semanas de gestação nas artérias carótidas enquanto se mantém inalterado 

nas artérias vertebrais. 

A fim de compararmos as gestantes hipertensas crônicas às normotensas, 

utilizamos para as hipertensas, uma regressão múltipla com objetivo de saber se 

algumas dessas variáveis influenciavam no fluxo desse grupo. As variáveis 

independentes estudadas foram: 

 Idade gestacional; 

 Pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg; 

 Pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg; 

 Associação de mais de um anti-hipertensivo, uma vez que todas as pacientes 

hipertensas crônicas faziam uso de metildopa, sendo que apenas algumas 

pacientes usavam esse anti-hipertensivo associado com mais alguma outra 

droga anti-hipertensiva. 

Os resultados estão expressos na tabela 2. 
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Tabela 2 – Regressão múltipla para o grupo das hipertensas crônicas com as 

variáveis independentes 

Vaso IG PaS ≥ 140 PaD ≥ 90 Associação 

 P valor P valor P valor P valor 

ACCD PSV 0.0309 0.1023 0.0368 > 0,05 

ACCD RI 0.4236 0.7809 0.8781 > 0,05 

ACCD PI 0.9833 0.1261 0.2568 > 0,05 

ACCD diâmetro 0.0504 0.8526 0.8261 0.0461 

ACID PVS 0.0013 0.3075 0.1874 > 0,05 

ACID RI 0.6195 0.5400 0.9594 > 0,05 

ACID PI 0.3872 0.1735 0.8674 > 0,05 

ACID diâmetro 0.2574 0.8498 0.7467 > 0,05 

AVD PSV 0.9943 0.4278 0.7708 > 0,05 

AVD RI 0.2197 0.1196 0.2266 > 0,05 

AVD PI 0.3159 0.2020 0.2187 > 0,05 

AVD diâmetro 0.9260 0.3507 0.0119 0.0460 

ACCE PVS 0.5215 0.4881 0.4275 > 0,05 

ACCE RI 0.2190 0.5076 0.5271 > 0,05 

ACCE PI 0.2781 0.3989 0.5415 > 0,05 

ACCE diâmetro 0.3827 0.1146 0.6997 > 0,05 

ACIE PVS 0.0327 0.0473 0.2898 > 0,05 

ACIE RI 0.2369 0.5274 0.8873 > 0,05 

ACIE PI 0.3893 0.5004 0.8029 > 0,05 

ACIE diâmetro 0.5522 0.4724 0.4494 > 0,05 

AVE PVS 0.0771 0.0837 0.0818 > 0,05 

AVE RI 0.0078 0.0568 0.4452 > 0,05 

AVE PI 0.0234 0.9791 0.8614 > 0,05 

AVE diâmetro 0.5479 0.5054 0.8242 > 0,05 

 

A maioria das variáveis não tem P valor estatisticamente significativo. Logo, 

assumimos que as variáveis como idade gestacional, pressão arterial e uso de mais 

de um anti-hipertensivo, não influenciam nas velocidades de fluxo, índices de 

resistência e diâmetro das artérias nas gestantes hipertensas crônicas. 
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As regressões, linear simples nas normotensas e múltipla nas hipertensas, 

gerou valores residuais livres do efeito das variáveis estudadas em cada grupo. 

Assim, usamos o teste T Students para comparar os residuais dos dois grupos, 

ilustrados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Comparação entre os valores residuais entre as gestantes hipertensas 

crônicas e as normotensas 

VASO Residuais Hipertensas Residuais Normotensas P 

ACCD PSV 4.996004e-016 -1.433831e-016 1 

ACCD RI 5.286776e-017 3.516121e-018 1 

ACCD PI -2.168404e-017 1.095287e-017 1 

ACCD diâmetro -8.540177e-018 -1.991431e-017 1 

ACID PVS -3.006142e-016 -6.078844e-016 1 

ACID RI 2.238353e-018 3.422773e-018 1 

ACID PI -3.469447e-018 2.178128e-019 1 

ACID diâmetro 1.521219e-018 4.560378e-016 1 

AVD PSV 6.012285e-016 0 1 

AVD RI 5.421011e-018 -4.667417e-020 1 

AVD PI -4.813858e-017 1.667824e-017 1 

AVD diâmetro 6.661338e-018 -1.632974-016 1 

ACCE PVS 9.868649e-016 -4.460806e-016 1 

ACCE RI 3.524518e-018 -1.089064e-018 1 

ACCE PI 4.229421e-017 -1.493574e-018 1 

ACCE diâmetro 1.345725e-017 3.823548e-016 1 

ACIE PVS 2.018587e-016 6.372581e-017 1 

ACIE RI -1.195625e-017 2.582638e-018 1 

ACIE PI 1.009294e-017 3.982863e-018 1 

ACIE diâmetro -4.794145e-017 2.668518e-016 1 

AVE PVS -1.387779e-016 -1.371443e-016 1 

AVE RI 8.811294e-018 -2.178128e-019 1 

AVE PI 1.233581e-017 2.165682e-017 1 

AVE diâmetro -6.728624e-018 3.684148e-017 1 

Observe que todos os valores de p foram iguais a 1, traduzindo que não há 

diferença dos índices estudados entre os grupos de gestantes normotensas e com 

hipertensão arterial crônica. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O principal objetivo deste trabalho foi estudar o fluxo sanguíneo arterial cerebral 

em gestantes com hipertensão arterial crônica, e comparar com gestantes 

normotensas. Usamos alguns índices fluxométricos avaliados pela ultrassonografia 

Doppler (PVS, IP, IR, diâmetro) das artérias carótida comum, carótida interna e 

vertebral entre 20 e 40 semanas de gestação. Também houve o interesse de se 

avaliar possíveis variáveis que eventualmente pudessem interferir nesses fluxos e 

mascarar possíveis diferenças entre os dois grupos. 

A motivação para o estudo do fluxo arterial cerebral na gestação surgiu da 

necessidade de ampliarmos o conhecimento sobre como as adaptações 

cardiovasculares observadas na gestação normal, interagem com as alterações 

cardio vasculares pré-existentes da hipertensão arterial crônica. 

A hipertensão crônica tem incidência crescente entre mulheres em idade fértil e 

consequentemente entre as gestantes. É importante fator de risco para 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, patologia multisssistêmica que tem 

complicações neurológicas graves com alta morbi/mortalidade. Logo, entender 

melhor como funciona a hemodinâmica cerebral e como ela se adapta a gravidez e a 

hipertensão, parece fundamental para melhorarmos os desfechos ruins. 

A escolha do método de avaliação de fluxo sanguíneo cerebral por 

ultrassonografia Doppler se baseou na boa correlação com estudos por ressonância 

magnética, testada previamente para outras situações clínicas, além da 

disponibilidade e baixo custo. No mais, trata-se de um método não invasivo que não 

utiliza substâncias radioativas (68, 69). 

A escolha dos melhores parâmetros de avaliação de fluxo sanguíneo cerebral 

materno pelo Doppler teria dois critérios: o estatístico e o uso clínico. Do ponto de 

vista estatístico, os parâmetros que melhor explicassem a variação de fluxo ao longo 

da gestação seriam selecionados. Além disso, os parâmetros de uso consagrado 

pela clínica nas diversas situações também seriam escolhidos. O r2 baixo para todos 

os parâmetros impediu que o critério estatístico fosse utilizado. Assim, optamos por 

recomendar o uso do PVS, do IP e do IR por serem os mais utilizados na prática 

clínica tanto na gestação como fora dela (91, 74, 79). 
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Excluímos do nosso estudo, todas as pacientes que tinham pré-eclâmpsia 

superajuntada à hipertensão crônica. A patogênese da PE não é completamente 

entendida, mas haveria um comprometimento da auto-regulação cerebral em um 

vaso com lesão endotelial. O resultado seria uma ruptura da barreira hemato-

encefálica e lesão por hiperperfusão. Para evitarmos um viés de seleção essas 

pacientes foram eliminadas do nosso estudo. 

Estudos realizados por Silva et al. (2011) avaliaram as artérias carótidas e 

vertebrais em gestantes normotensas (12). Foi observado que o diâmetro das 

artérias carótidas, tanto comum quanto interna, aumenta de forma significativa entre 

20 e 40 semanas. Por outro lado, a artéria vertebral não sofre essa alteração no 

diâmetro. Possivelmente por isso não foi observado a diminuição nos valores dos 

parâmetros avaliados pelo Doppler na artéria vertebral (47). Tendo em vista que o 

mecanismo de alteração do fluxo sanguíneo na gestação ser por vasodilatação 

arterial, o estudo confirmou a relação entre o diâmetro dos vasos e a idade 

gestacional. 

Zeeman et al. (2004) aparentemente foram os únicos a estudar o fluxo 

cerebral na gestação normal com RM. Esse grupo calculou o fluxo na artéria 

cerebral média e posterior. Como não observaram alteração no diâmetro desses 

vasos, a diminuição da velocidade de fluxo seria responsável pela menor perfusão 

cerebral (87). Talvez outros estudos utilizando a ressonância magnética e com maior 

número de casos sejam necessários para a confirmação do comportamento do fluxo 

arterial na gestação. 

Além disso, os vasos cerebrais foram estudados em gestantes hipertensas, e 

diferenças em relação às gestantes saudáveis foram demonstradas. O Doppler da 

artéria oftálmica parece ser capaz de diferenciar gestantes hipertensas de normais, 

pré-eclâmpsia de hipertensão crônica, e até de predizer pré-eclâmpsia grave (60, 

61,62). Somente dois grupos estudaram o fluxo na artéria carótida interna na 

gestação, ambos em gestantes normais. Eles também observaram aumento do fluxo 

sanguíneo ao longo da gestação com diminuição dos índices de resistência (10, 11). 

Muito pouco se estuda sobre o fluxo nas diferentes síndromes hipertensivas 

da gestação. Nosso estudo focou nas hipertensas crônicas. Observamos que não 

existe diferenças significativas quando comparamos os fluxos e os diâmetros dos 

vasos entre os grupos de hipertensas e normotensas. Isso foi possível, pois 
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comparamos os valores residuais de cada grupo, sem fatores de confundimento 

como idade gestacional, uso de medicação e índice de pressão artéria sistólica e 

diastólica. 

Está estabelecido que seres humanos e animais com hipertensão crônica de 

longa duração, têm uma redução no fluxo sanguíneo cerebral, metabolismo e função 

cognitiva, cada um dos quais podem ser melhorados com controle da hipertensão, 

com tratamento anti-hipertensivo de longo prazo (93). Todas nossas gestantes 

hipertensas crônicas faziam uso de anti-hipertensivo. Todas usavam metildopa em 

doses variadas. Aproximadamente 15 das 68 pacientes usavam metildopa em 

associação como outro tipo de antihipertensivo, sendo a hidralazina e a nifedipina as 

medicações mais comumente associadas. Todavia, nossa regressão múltipla 

evidenciou que o uso de medicação não influenciou no fluxo das hipertensas. Como 

já está sedimentado que o uso de antihipertensivo só traz benefícios as pacientes 

com hipertensão crônica, não seria ético e viável avaliarmos gestantes com 

hipertensão crônica sem uso de nenhuma medicação. 

Cipolla et al. (2008, 2011 & 2013) tem feito inúmeros estudos em ratos que 

confirmam alguns aspectos. Estabelece-se que a hipertensão crônica está 

associada com hipertrofia da média das pequenas e grandes artérias cerebrais que 

também sofrem remodelação eutrófica definida como uma diminuição diâmetro 

externo e interno, que tal a área transversal não muda. Tanto a hipertrofia como a 

remodelação das grandes e pequenas artérias cerebrais atenuam o aumento da 

pressão nos microvasos, protegendo assim a barreira hematoencefálica(11, 54, 95). 

Baseados nisso, esperávamos encontrar uma diferença entre os fluxos e diâmetros 

das artérias avaliadas que não se confirmou. 

Os mesmos autores dão sequência aos seus estudos e evidencia 

histologicamente que as alterações fisiológicas descritas em uma gestação 

saudável, seria capaz de reverter a hipertrofia e remodelação dos vasos cerebrais 

dos hipertensos crônicos. Essa hipótese explicaria o porquê as gestantes têm tantas 

complicações neurológicas, com alta morbi/mortalidade, quando desenvolvem 

doenças hipertensivas.  Apoiaria também nossos achados, onde não há diferenças 

entre o grupo de gestantes normotensas e hipertensas crônicas. 

Enquanto a adaptação da circulação cerebral à gravidez prevê propriedades 

relativamente normais de fluxo sanguíneo cerebral e da barreira hematoencefálica 
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em face de alterações cardiovasculares significativas, em condições patológicas, 

estas adaptações parecem promover uma maior lesão cerebral, incluindo a 

formação de edema durante hipertensão aguda (94). 

As limitações do estudo se referem principalmente às limitações do método, 

ultrassonografia Doppler, em avaliar o fluxo sanguíneo. Apesar de em algumas 

situações sua capacidade de avaliação em tempo real, sensível a alterações 

instantâneas, tenha vantagens, essa característica dificulta sua interpretação clínica. 

Grande parte da variabilidade encontrada entre os indivíduos não se relaciona a 

uma condição específica, mas sim a diferenças, por exemplo, no débito cardíaco, 

que varia de acordo com a temperatura do ambiente e do corpo, frequência 

cardíaca, repouso, entre outros (95). 

Nossos resultados para as artérias carótidas estão de acordo com o 

mecanismo aceito hoje de adaptação hemodinâmica da gestante com comorbidades 

às necessidades fisiológicas da gravidez. Dessa forma, projetos futuros em 

continuação deste trabalho são promissores. A avaliação de gestantes com 

diagnóstico de pré-eclâmpsia pelo Doppler arterial cerebral pode acrescentar 

informações importantes quanto à fisiopatologia dos eventos cerebrais e 

possivelmente se tornar um importante marcador de prognóstico. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, os resultados deste estudo indicam que não existem diferenças 

de fluxo cerebral nas artérias carótidas e vertebrais entre as gestantes normotensas 

e as gestantes hipertensas crônicas. Nenhuma variável como: nível de pressão 

sistólica, nível de pressão diastólica, idade gestacional e uso de mais de um anti-

hipertensivo, provocou alterações significativas no grupo das gestantes com 

hipertensão arterial crônica.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As adaptações fisiológicas de uma gestação normal poderiam reverter alterações 

adaptativas protetoras encontradas em hipertensas crônicas que protegeriam a 

microcirculação cerebral dos efeitos deletérios do aumento agudo da pressão 

arterial. Estes achados podem traduzir que a gestação por si só, predispões a lesões 

cerebrais provocadas por alterações agudas da pressão arterial. 

Há ainda muito para ser estudado em relação à circulação intracraniana durante 

a gestação, principalmente nos casos de hipertensão arterial, principal causa de 

morbidade e mortalidade maternas no nosso país. O Doppler cerebral é um método 

que merece atenção no contexto da avaliação da hemodinâmica da gestante 

hipertensa, por permitir a análise indireta do fluxo ao nível da microcirculação 

intracraniana e ainda por ser um exame rápido, de fácil realização e baixo custo. 
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9. CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação: 

Título do Projeto:ESTUDO DA HEMODINÂMICA CEREBRAL EM GESTANTES COM DOENÇA 

HIPERTENSIVA POR ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER. 

Pesquisador Responsável: Dra. Flávia do Vale Araújo 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato: (21) 3619-0573 - (21) 8138.1969  

E-mail:draflaviadovale@gmail.com 

 

Nome do voluntário: _________________________________________________________________ 

Idade: ___________ anos  R.G. ______________________________________________  

Responsável legal (quando for o caso):__________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _______________________________________________________________ 

 

A Sra está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “ESTUDO DA 

HEMODINÂMICA CEREBRAL EM GESTANTES COM DOENÇA HIPERTENSIVA POR ULTRA-SONOGRAFIA 

DOPPLER”, de responsabilidade da pesquisadora Flávia do Vale Araújo. 

 Um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia é a hipertensão 

arterial crônica. A pré-eclâmpsia é um aumento da pressão arterial com perda de proteínas na urina 

que pode comprometer muitos órgãos maternos e o próprio bebê, sendo que suas complicações são 

hoje uma das principais causas de morte materna e do bebê também. 

Sabe-se que na gravidez normal, o corpo da mãe sofre uma mudança na circulação sanguínea 

que é fundamental para a sua saúde e a do bebê. Suspeita-se que na hipertensão arterial crônica 

esta mudança não acontece ou pode estar alterada, de modo que os vasos se mantêm como antes 

da gestação, sem dilatar. 

 Doppler é o exame que avalia o fluxo de sangue de forma não invasiva e é usado em muitas 

situações na medicina. No entanto, a circulação da grávida não foi bem estudada. Na eclâmpsia, que 

são crises convulsivas na grávida com pré-eclâmpsia, e os derrames e hemorragias cerebrais são as 

principais causas de morte na gestação, e por isso decidimos estudar o fluxo sanguíneo para o 

cérebro usando o Doppler. Para isso, primeiro estamos convidando somente gestantes com 

mailto:flaviadovale@gmail.com
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hipertensão arterial crônica, sem pré-eclâmpsia ou qualquer outra doença a fim de estudarmos a 

adaptação da circulação. 

Após concordar em participar do estudo, assinando este termo, a senhora será posicionada 

deitada e será realizado o estudo com Doppler de três artérias do pescoço de cada lado, que são 

responsáveis por levar o sangue ao cérebro. O exame tem duração média de 20 minutos. Como o 

Doppler não é invasivo, ele não tem efeitos colaterais para a mãe ou para o bebê.  

Em caso de dúvidas a respeito da pesquisa a gestante poderá entrar em contato com os 

pesquisadores para esclarecimento através dos telefones fornecidos acima ou com Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC/RJ localizada na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Sala 715 -

 Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ - 20.211-901; telefones: (21)3971-1590 / (21) 2293-4826, e-mail: 

cepsms@rio.rj.gov.br. 

O orientador desse projeto é o Dr. Renato Augusto Moreira de Sá, pertencente a 

Universidade Federal Fluminense. Telefones para contato: (21) 3722-2000; E-mail: rsa@cpdt.com.br 

A participação no estudo é voluntária, ou seja, a adesão, ou não, não afetará o tratamento 

padrão da instituição para a paciente, e aquela que consentir não será beneficiada de qualquer outra 

forma, seja material ou relacionada a outras formas de tratamento que não a proporcionada pela 

pesquisa em si. A participante também poderá retirar seu consentimento sem nenhum prejuízo a seu 

tratamento. 

A identidade da participante será mantida em sigilo, e os resultados publicados em meio científico. 

 

Eu,__________________________________________,RG nº __________________ declaro ter sido informado 

e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.   

   Ou 

Eu,__________________________________________,RG nº__________________, responsável legal por 

_____________________________, RG nº __________________ declaro ter sido informado e concordo com a 

sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________________________     ______________________________  

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal   Testemunha 

______________________________________________ 

Nome e responsável pela obtenção do consentimento  

 

  

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
mailto:rsa@cpdt.com.br
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