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  RESUMO 

 

A hipertensão na gestação é importante problema que impacta sobre a 

morbimortalidade. Foi realizado estudo prospectivo, transversal, com 62 gestantes, 

no período entre março de 2009 e julho de 2011, em Teresópolis, estado do Rio de 

Janeiro. Trinta e uma gestantes hipertensas crônicas (GH) foram comparadas com 

31 gestantes normotensas (GN).  Todas as pacientes foram submetidas à avaliação 

clínica, cardiovascular e submetidas ao ecocardiograma uni e bidimensional 

transtorácico com Dopplerfluxometria. Objetivou-se comparar as variáveis 

ecodopplercardiográficas referentes à geometria ventricular e às funções sistólicas e 

diastólicas do ventrículo esquerdo nos dois grupos. O Diâmetro diastólico do 

ventrículo esquerdo (GH-50,3±3,8 e GN-48,1±3,9), a massa do ventrículo esquerdo 

(GH-220,9±43,3 e GN-192,9±39,8), a espessura da parede posterior (GH-9,9±1,1 e 

GN-9,2±0,9), a velocidade da onda A do fluxo mitral (GH-0,60±0,16 e GN-

0,52±0,10), a velocidade da onda A' do Doppler tecidual (GH-10±2 e GN-8,9±1) e a 

relação E/E'(GH-6,8±2,2 e GN-5,5±1,6) foram maiores no GH em relação ao GN. 

Enquanto que a velocidade de E' da parede septal e lateral(GH-13±2 e GN-15±3) e 

relação E’/A’(GH-1,26±0,38 e GN-1,77±0,49) apresentaram menores valores no 

grupo de GH. A fração de ejeção, o índice de volume do átrio esquerdo, a 

velocidade da onda E, a relação E/A, a velocidade da onda S' do Doppler tecidual 

nas paredes septal e lateral e o índice de Tei foram semelhantes nos dois grupos. A 

correlação linear foi positiva entre o índice de massa corporal (IMC) e o diâmetro 

diastólico do ventrículo esquerdo, a massa ventricular, a onda A, a pressão arterial 

sistólica e diastólica e foi negativa entre o IMC e a onda E’ e relação E’/A’.  Concluiu-

se que as gestantes hipertensas e normotensas apresentaram padrão predominante 

de hipertrofia ventricular excêntrica. A função sistólica global de VE esteve 

preservada tanto nas gestantes normotensas quanto nas hipertensas nos 

parâmetros estudados. Houve alterações nos parâmetros de função diastólica do VE 

nas gestantes hipertensas em relação às normotensas, porém os valores 

permaneceram dentro dos padrões de normalidade da literatura. 

 

Palavras-chave: ecocardiografia transtorácica, hipertensão, gestação, função 

ventricular esquerda. 



 

 

                                                             ABSTRACT 

 

Hypertension in pregnancy is a significant problem that impacts on morbidity and 

mortality. We conducted a prospective, cross-sectional, with 62 pregnant women in 

the period between March 2009 and July 2011, in Teresópolis, state of Rio de 

Janeiro. Thirty-one chronic hypertensive pregnant women (HPW) were compared 

with 31 normotensive pregnant women (NPW).  All patients underwent clinical and 

cardiovascular evaluations and subjected to one and two dimensional transthoracic 

Doppler echocardiography. The objective was to compare the Doppler 

echocardiographic variables related to ventricular geometry and systolic and diastolic 

functions of left ventricle in both groups. The left ventricular diastolic diameter (HPW-

50,3±3,8 and NPW-48,1±3,9), left ventricular mass (HPW-220,9±43,3 and NPW-

192,9±39,8), posterior wall thickness (HPW-9,9±1,1 and NPW-9,2±0,9), the A wave 

velocity of mitral flow (HPW-0,60±0,16 and NPW-0,52±0,10), the velocity of the A’ 

wave of tissue Doppler (HPW-10±2 and NPW-8,9±1) and the relationship E / E' 

(HPW-6,8±2,2 and NPW-5,5±1,6) was higher in HPW compared to NPW. While the 

speed of E' (HPW-13±2 and NPW-15±3) and the E' / A’ ratio (HPW-1,26±0,38 and 

NPW-1,77±0,49) were lower in the HPW group. The ejection fraction, the volume 

index of the left atrium, the E wave velocity, E / A ratio, the S’ wave velocity of tissue 

Doppler in the septal and lateral walls and Tei index were similar in both groups. The 

linear correlation was positive between body mass index (BMI) and left ventricular 

diastolic diameter, ventricular mass, the A wave, the systolic and diastolic blood 

pressure and was negative between BMI and the E’ wave and E' / A' ratio. It was 

concluded that the hypertensive and normotensive pregnant women showed 

predominant pattern of eccentric ventricular hypertrophy.  The LV systolic function 

was preserved in both the hypertensive and normotensive pregnant women in the 

studied parameters. There have been changes in the parameters of LV diastolic 

function in hypertensive pregnant women compared to normotensive, but the values 

remained within the normal range of literature. 

  

 

Key-words:Doppler echocardiography, arterial hypertension, pregnancy, left 

ventricular function.                      
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1.0- INTRODUÇÃO 

 

A Hipertensão Arterial (HA) é uma condição clínica multifatorial caracterizada 

por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA).  Os níveis que definem a 

presença de HA são pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e pressão arterial 

diastólica ≥ 90 mmHg em medidas ambulatoriais.  O diagnóstico deverá ser sempre 

validado por medidas repetidas, em condições ideais e em, pelo menos, três 

ocasiões¹-³. A HA apresenta elevada prevalência no Brasil, com estimativa que 

variam entre 22,3% e 43,9% e média de 32,5%4. A mortalidade por doença 

cardiovascular aumenta progressivamente com a elevação da PA, de forma linear, 

contínua e independente.  Dentre as complicações mais freqüentes encontram-se o 

acidente vascular encefálico, a doença isquêmica do coração e a doença renal 

crônica.  O controle da HA e dos fatores de risco contribui para a diminuição da 

mortalidade¹.     

As síndromes hipertensivas incidem em 12 a 22% das gestações nos Estados 

Unidos da América (EUA) e são diretamente responsáveis por 17,6% das mortes 

maternas5.  Diferente dos países desenvolvidos, no Brasil a HA na gestação 

permanece como primeira causa de morte materna direta (37%), com proporção 

maior nas regiões Norte e Nordeste em relação ao Sul, Sudeste e Centro-Oeste.  No 

município do Rio de Janeiro, em 2006, a mortalidade materna foi de 34,1% e 

representou, a primeira causa de mortalidade6,7.  

A classificação das síndromes hipertensivas na gestação utilizada atualmente 

foi proposta pelo Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG) e, 

posteriormente, modificada pelo National High Blood Pressure Education Program 

dos EUA, em 20019. (Ver quadro 1).   
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Quadro 1: Classificação das síndromes hipertensivas associadas à gestação  

Classificação das síndromes hipertensivas associadas à gestação 

A Hipertensão Crônica (HC) 

B Pré-eclâmpsia ou Eclâmpsia 

C Pré-eclâmpsia superimposta à HC 

D Hipertensão Gestacional: transitória 
                                          com evolução para HC 
 

 

Define-se hipertensão crônica (HC) como aquela diagnosticada antes da 

vigésima semana de gestação ou a hipertensão diagnosticada durante a gestação 

após a vigésima semana que permanece após a décima segunda semana do 

puerpério.  Está presente em cerca de 5% das gestações e é considerada fator de 

risco para a pré-eclâmpsia (PE). O diagnóstico é eminentemente clínico e os critérios 

utilizados são os mesmos para as mulheres não grávidas, ou seja, presença de 

níveis de pressão arterial (PA) permanentemente iguais os superiores a 140x90 

mmHg¹. 

 A pré-eclâmpsia é definida como níveis aumentados de pressão arterial 

(140x90 mmHg ou mais); proteinúria (300 mg ou mais de proteínas em urina de 24 

horas) e edema após a 20ª semana de gestação8-10. 

 As complicações maternas decorrentes da HA são a encefalopatia 

hipertensiva, a falência cardíaca, o grave comprometimento da função renal, a 

hemorragia retiniana, as coagulopatias e a associação com a pré-eclâmpsia9. Sibai 

et al. estudaram 211 gestantes com hipertensão arterial crônica e encontraram 

21(10%) com PE superimposta a HC8,11. 

A dispneia, o edema periférico, as palpitações e a redução na capacidade ao 

exercício físico são sinais e sintomas freqüentes na grávida e, geralmente, 

fisiológicos. Entretanto quando associados à HC, podem sugerir a hipótese da 
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síndrome de Insuficiência Cardíaca (IC) e, desta forma, suscita investigação 

diagnóstica.  

O Ecocardiograma uni e bidimensional transtorácico com Dopplerfluxometria 

(ETT) é um exame complementar não invasivo, acessível, sem emissão de radiação 

ionizante e permite avaliação morfológica e funcional do coração.  É, portanto, 

bastante útil para auxiliar no diagnóstico da síndrome de IC. Os parâmetros de 

aferição da função sistólica do ventrículo esquerdo (VE) mais utilizados no ETT – 

fração de ejeção e percentual de encurtamento sistólico – sofrem influência 

significativa das alterações da pré e da pós-carga cardíacas.  Deste modo ficam 

comprometidos na gestação, quando há aumento do volume plasmático e 

vasodilatação.   

O presente estudo visou estudar as alterações cardiológicas morfofuncionais 

na gestante portador de HC através de índices ecodopplercardiográficos 

independentes da pré-carga, pós-carga e FC após a 25ª semana de gestação e 

compará-las com grupo de gestantes normotensas. 
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2.0- REVISÃO DA LITERATURA 

 

A partir da década de 90, Tei e col. objetivaram quantificar a função 

miocárdica através da Dopplerfluxometria, por índice independente das alterações 

hemodinâmicas e com maior reprodutibilidade. Propuseram índice que consiste na 

soma do tempo de contração isovolumétrico (TCIV) – parâmetro de função sistólica 

– com o tempo de relaxamento isovolumétrico (TRIV) – parâmetro de função 

diastólica, divididos pelo tempo de ejeção (TEj)12. Ver figura 1. 

 

Figura 1: Índice de performance miocárdica proposto por Tei e col.(Tei 1995) 

 

 

Índice de Tei = TCIV+TRIV 
                               Tej 

 

ou 

Índice de Tei= a-b 
                         b 
 

 

 

 
   TCIV= tempo de contração isovolumétrico TRIV= tempo de relaxamento isovolumétrico TEj= tempo de ejeção  

 

Sutherland e Fleming a partir de 1994 iniciaram a utilização do Doppler 

tecidual para avaliar, de forma quantitativa, a velocidade de movimentação 

miocárdica na sístole e na diástole. Esta técnica se baseia nas diferenças físicas 

existentes entre a movimentação do músculo cardíaco e a do sangue. As hemácias 

em movimento refletem sinais de alta velocidade (10-100cm/s) e baixa amplitude, 



20 

 

enquanto que as velocidades miocárdicas são de baixa velocidade (<10cm/s) e alta 

amplitude produzindo sinais com amplitude cem vezes maior que o sangue. Para 

obtenção das velocidades teciduais utilizando o Doppler convencional é necessário 

realizar duas alterações no processamento do sinal: elimina-se o filtro de parede 

para permitir a entrada dos sinais de alta amplitude no aparelho e procede-se a 

redução do ganho geral para eliminação dos sinais de baixa amplitude do sangue. 

Desta forma é possível quantificar a velocidade de movimentação segmentar do 

miocárdio ventricular e estudar as funções sistólicas e diastólicas regionais13.   

  Para a avaliação da função longitudinal das fibras miocárdicas do VE, utiliza-

se o corte apical quatro câmaras para obter as velocidades septais e laterais e o 

corte apical duas câmaras, para obter as velocidades anterior e inferior.  Todas ao 

nível do anel mitral.  Os traçados obtidos permitem identificar os diversos eventos 

que ocorrem durante o ciclo cardíaco: o componente sistólico (S’), o tempo de 

relaxamento isovolumétrico (TRIV), o componente protodiastólico durante a fase de 

enchimento rápido (E’), o componente telediastólico durante a contração atrial (A’) e 

o tempo de contração isovolumétrica (TCIV)14. Ver figura 2. 

Figura 2: Doppler tecidual na parede septal ao nível do anel mitral             
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Nishikage et al após estudarem a velocidade do pico sistólico (S’) no anel 

mitral  com fração de ejeção normal (>50%) em 107 pacientes hipertensos, 

concluíram que a função sistólica longitudinal foi reduzida em cerca de 10% em 

pacientes hipertensos assintomáticos e que esta redução esteve associada à 

disfunção diastólica15. 

Diversos estudos foram realizados nas gestantes com o uso do Doppler 

tecidual e índice de Tei para avaliação da função sistólica e diastólica na gestação 

normal, mas poucos estudos se desenvolveram nas gestantes com HC.   

 

2.1- Alterações fisiológicas da gestação     

A gravidez constitui condição fisiológica na qual ocorre aumento de até 70% 

da volemia em relação à condição pré-gravídica e, conseqüentemente, propicia 

modificações adaptativas no sistema cardiovascular.  Essas adaptações atingem o 

seu pico no final do segundo trimestre16. O aumento inicial do volume sanguíneo 

ocorre da sexta semana até a metade da gestação, momento no qual passa a 

acontecer redução até o nono mês.  A média de aumento desse volume é de 50% e 

é atribuído à estimulação mediada por estrógenos do sistema renina-angiotensina-

aldosterona que resulta em retenção de sódio e água.  Outra alteração encontrada é 

o aumento do débito cardíaco (DC) da quinta até a vigésima quarta semana, na 

magnitude de 50%, e discreto incremento subseqüente até o parto.  O DC aumenta 

em razão do aumento do volume de ejeção (Vej), nos dois primeiros trimestres, e 

decorrente do aumento da freqüência cardíaca (FC) no terceiro trimestre17,18. 

  Na década de 70, a utilização do ecocardiograma unidimensional evidenciou 

aumento da FC, do DC e do VEj durante a gestação em normotensas19. Estudos a 

partir da década de 80 utilizaram o ecocardiograma bidimensional e, a partir da 
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década de 90 acrescentaram o uso da Dopplercardiografia. Sadaniantz et al e 

Hunter et al, em 1992, confirmaram os achados de aumento da FC e do DC através 

da utilização do ecocardiograma bidimensional18,20. 

Mabie et al21, em 1994, em estudo longitudinal de 18 gestantes com 

gestações normais, observaram aumento significativo do DC, da FC e do VEj ao 

longo de toda a gestação, através do ETT. Esses achados foram confirmados em 

diversos estudos posteriores22,23 como Desai et al24, em 2004, que encontraram um 

pico máximo de aumento do DC na 28ª semana de gestação, na magnitude de 46-

51%, no estudo longitudinal de 35 gestantes normotensas.  

Turan et al25, em 2008, observaram que o DC e a FC são maiores nas 

multíparas do que nas primíparas, no primeiro trimestre de gestação. 

A pressão arterial em normotensas apresenta redução dos níveis no primeiro 

trimestre e se mantêm constante até o parto.  A redução da resistência vascular 

periférica ocorre devido à ação vasodilatadora dos hormônios próprios da gestação, 

principalmente a progesterona. Ocorre ainda redução da pós-carga por abertura de 

shunts arteriovenosos na placenta17. 

          A maioria das alterações hemodinâmicas da gestação desaparece em duas 

semanas após o parto, exceto as alterações de hipertrofia ventricular e função 

diastólica, que podem persistir até dois meses de pós-parto26. 

          Borge et al27 em estudo longitudinal de 22 gestantes encontraram que as 

gestantes que tiveram fetos pequenos para a idade gestacional (PIG) não 

apresentaram alterações no DC e no diâmetro do átrio esquerdo (AE) durante o 

segundo e terceiro trimestre, suportando a associação entre adaptação 

hemodinâmica e peso do recém-nascido.  
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2.2- Alterações fisiológicas da gestação identificadas à ecocardiografia 

 

São observados aumento do AE (10 a 15%); aumento dos diâmetros sistólico 

e diastólico do VE (12 e 20%, respectivamente); aumento da massa ventricular 

esquerda (52%); aumento da espessura da parede posterior do VE em diástole 

(22%) e sístole (13%); aumento da espessura do SIV em diástole (15%) e sístole 

(19%); alteração na coaptação dos folhetos mitrais com consequente regurgitação 

mitral; e aumento da velocidade média de regurgitação tricúspide.  Cerca de 20% 

das pacientes podem apresentar pequeno derrame pericárdico17,28. Alguns estudos 

não confirmam os achados de aumento dos diâmetros sistólicos e diastólicos de VE 

ao longo da gestação20,21,29.  

   O aumento do índice de massa do VE junto com a sobrecarga de volume da 

gestação levam ao desenvolvimento de uma reversível e “fisiológica” hipertrofia 

ventricular esquerda 28-31.  

              A função diastólica avaliada no estudo de Kametas e al em 125 gestantes 

através da Dopplerfluxometria mitral, encontrou aumento da velocidade da onda A 

na gestação de 19% quando comparada com o grupo controle, porém sem 

modificação ao longo das semanas e aumento da velocidade da onda E  no início da 

gestação ( 1º trimestre) e diminuição no decorrer das semanas enquanto a relação 

E/A diminui ao longo da gestação28.  Estes achados foram confirmados por outros 

estudos20,29,31-34. 

            Em 2008 Barbieri et al35 demonstraram a importância de avaliar o AE não 

mais com o diâmetro anteroposterior através do corte longitudinal no modo M, e sim, 

a avaliação do volume do AE indexado pela superfície corporal devido a geometria 
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do átrio esquerdo ser irregular e o seu crescimento não ser uniforme conforme a 

recomendação da American Society of Echocardiography (ASE)36.  

         Fok et al realizaram o estudo do Doppler tecidual e do Doppler do fluxo mitral 

em 35 gestantes com gestação normal durante a gestação e no pós-parto.  

Concluíram que a onda E’ aumenta sua velocidade no segundo trimestre e diminui 

no terceiro trimestre e no pós-parto; enquanto A’ aumenta significativamente ao 

longo da gestação.  Como conseqüência a relação E’/A’ e a relação E/E’ diminuem 

significativamente durante a gestação32.   

Bamfo et al33 estudaram a velocidade do pico da onda S’, A’ e relação E’/A’ 

em 104 gestantes entre a 11ª e 38ª semana de gestação e concluíram que os 

valores de S’ em parede septal e lateral não se alteraram quando comparados ao 

grupo controle de não gestantes enquanto a velocidade da onda A’ aumentou ao 

longo da gestação e consequentemente a relação E’/A’ diminuiu. A relação E/E’ e o 

índice de Tei permaneceram inalterados. Zentner et al,37 em 2009, encontraram 

significativa diminuição de S’ no terceiro trimestre das 32 gestantes estudadas.   

O índice de Tei foi avaliado por Bamfo et al 38 em 63 gestantes normotensas 

em quatro momentos da gestação e no pós-parto.  Concluíram que o índice Tei 

apresentou um pequeno aumento e que a relação E/E’ calculada a partir do Doppler 

transmitral e do Doppler tecidual, não sofreu alteração significativa.   

 

2.3- Alterações da hipertensão crônica e da hipertensão gestacional à 

ecocardiografia 

 

Os primeiros estudos ecocardiográficos em gestantes com hipertensão datam 

da década de 80 onde Sanchez et al39 observaram que gestantes com hipertensão 
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crônica apresentaram hipertrofia ventricular esquerda quando comparadas com 

gestantes com hipertensão gestacional, enquanto Degani et al40 observaram que  a 

FC, o DC, o índice cardíaco, o volume sistólico, a espessura parietal posterior e a 

espessura do SIV não diferiram suas alterações quando compararam gestantes 

normotensas com das gestantes portadoras de hipertensão gestacional. 

Em 1999, Bosio et al42 em estudo longitudinal de 400 gestantes primíparas 

observaram que aquelas que desenvolveram pré-eclampsia e hipertensão 

gestacional apresentaram valores mais altos de DC no primeiro trimestre em 

comparação com as demais gestantes, achados confirmados por Paco et al41.   

As alterações na função sistólica e diastólica nas gestantes com Hipertensão 

arterial gestacional foram estudadas a partir do ano de 2000 por Valensise et al43.   

Eles encontraram maior diâmetro do AE, maior índice de massa ventricular, maior 

volume sistólico e maior TRIV nas gestantes com HA quando comparadas às 

gestantes normotensas. Não encontraram variação significativa nos valores da 

velocidade da onda E, onda A e relação E/A nos dois grupos. 

 No ano de 2002 Simmons et al31 estudaram 44 gestantes normotensas e 15 

gestantes com pré-eclâmpsia e encontraram um menor aumento da FC nesse último 

subgrupo, porém sem alteração do DC nos dois grupos. No mesmo ano, Mattia et 

al44 ao estudarem 100 gestantes com HC encontraram que o DC foi 

significativamente maior nas gestantes com HC quando comparadas ao grupo 

controle e não encontraram alteração nos parâmetros de função diastólica utilizando 

apenas o fluxo transmitral. 

Blanco et al45 realizaram ecocardiograma no pós-parto imediato – dois a 

quatro dias – em 28 gestantes com diagnóstico de hipertensão gestacional e as 

comparou com grupo controle, onde concluíram, após encontrarem diferenças 
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significativas nos parâmetros que avaliam função diastólica como relação E/A do 

fluxo mitral e TRIV, que o índice de Tei é o melhor parâmetro ecocardiográfico para 

avaliar disfunção ventricular esquerda nestas pacientes. Portanto, há evidências 

iniciais de que o índice Tei, aqui na HC assim como em outras situações clínicas, 

como na Cardiomiopatia Dilatada Idiopática46, seja mais acurado na aferição da 

função intrínseca do miocárdio, independente das alterações da pré e pós-cargas 

cardíacas.  
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3.0- OBJETIVOS 

 

3.1- Geral 

Comparar as alterações morfofuncionais das gestantes hipertensas crônicas 

com gestantes normotensas através da ecodopplercardiografia uni e bidimensional 

transtorácica. 

 

3.2- Específicos 

 Avaliar a função sistólica e diastólica através do índice de Tei e parâmetros do 

Doppler Tecidual no terceiro trimestre. 
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4.0- HIPÓTESES 
 
  
4.1- Gestantes hipertensas crônicas apresentam alterações na geometria 

ventricular esquerdo de maior magnitude que as gestantes normotensas. 

 

4.2- Gestantes hipertensas crônicas apresentam anormalidades nos índices de 

TEI, na relação E/E’, na relação E/A, e na avaliação da contração no eixo 

longitudinal do VE (S’) quando comparadas às gestantes normotensas no 

terceiro trimestre. 
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5.0- CASUÍSTICA e MÉTODOS 

 

5.1-Desenho 

Trata-se de estudo prospectivo, transversal. 

 

5.2- Casuística 

Foram avaliadas 62 gestantes após a 25ª semana gestacional, no período 

entre março de 2009 e julho de 2011. O grupo de estudo foi formado por 31 

gestantes hipertensas crônicas (GH) segundo os critérios da National High Blood 

Pressure Education Program8. O grupo controle foi constituído por 31 gestantes 

normotensas (GN), sem comorbidades conhecidas.  As GH foram encaminhadas 

pelo serviço de cardiologia do Centro Materno Infantil da Prefeitura Municipal de 

Teresópolis, região serrana fluminense.  As GN foram encaminhadas pelas 

enfermeiras do grupo de gestação de baixo risco do Centro Materno Infantil e 

Unidades Básicas de Saúde da Familia (UBSF) do município de Teresópolis, RJ, 

através de um convite a participar do grupo de estudo intitulado “coração de mãe” 

(ver anexo 4 e figura 3). Ao todo foram encaminhadas 100 gestantes para avaliação 

clínica e ecocardiográfica, porém 38 exames não foram incluídos no presente 

estudo, pois as pacientes se enquadraram nos critérios de exclusão explicitados a 

seguir. 
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Figura 3: Fluxograma de captação das gestantes dos grupos de estudo 

 

 

5.3- Critérios de inclusão e exclusão: 

 As pacientes foram admitidas ao protocolo de estudo conforme os critérios de 

inclusão e exclusão resumidos no quadro 2. 

Quadro 2: Critérios de Inclusão e exclusão ao protocolo de estudo. 

GRUPOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CRITÉRIOS DE 
EXCLUSÃO 

 

GESTANTES 
HIPERTENSAS 

 Gestante portadora de HC com  
25 ou mais semanas de 
gestação 

 Consentimento Livre e 
Esclarecido 

 Gestação gemelar  

 Sinais de pré- eclâmpsia 

 Outras doenças associadas 
como Diabetes, LES,  
coronariopatias, valvulopatias, 
DPOC e doenças da tireóide 

 

 
GESTANTES 

NORMOTENSAS 

 Gestantes normotensas com  25 
ou mais  semanas de gestação 

 

 Consentimento Livre e 
Esclarecido 

 Gestação gemelar 

 Outras doenças associadas 
como Diabetes, LES, 
coronariopatias, valvulopatias, 
DPOC e doenças da tireóide 

 Uso de fármacos com ação 
cardiovascular 

HC= Hipertensão crônica; HA= Hipertensão arterial; LES= Lúpus eritematoso sistêmico; DPOC= Doença pulmonar obstrutiva 
crônica. 



31 

 

A escolha da 25ª semana se deveu ao aumento do débito cardíaco secundário ao 

incremento do volume sistólico ocorrer até a 24ª semana e atingir o pico máximo de 

aumento na 28ª semana gestacional17,24. 

 

5.4-Etapas:  

5.4.1-Agendamento dos exames: 

 

As pacientes encaminhadas tiveram seus exames agendados para a parte da 

manhã no horário de 8 às 11 horas para uniformização da medida da PA e 

orientadas a trazer todos os exames laboratoriais e ultrassonografia realizados 

durante o pré-natal além do cartão da gestante.  

 

5.4.2- Avaliação clínica 

 

 Entrevista 

Foi realizado uma entrevista prévia com as pacientes onde foram preenchidos os 

dados de anamnese clínica e relativas à gestação atual conforme ficha em anexo 

(Ver anexo 2). O cálculo da idade gestacional foi feito a partir da data do primeiro dia 

da última menstruação da gestante com confirmação posterior por ultrassonografia 

no primeiro trimestre. 

 

 Avaliação do cartão da gestante e exames complementares 

Após a anamnese, realizou-se a avaliação dos exames complementares 

preconizados pelo Ministério da Saúde para acompanhamento de pré-natal, a saber:  

(1) Hemograma completo; (2) Glicemia de jejum; (3) Classificação sanguínea AB0 e 
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Fator Rh; (4) Sorologia para Sífilis (VDRL); (5) Sorologia anti-HIV 1 e 2;  (6) 

Sorologia para Hepatite pelo vírus B (HBsAg); (7) Sorologia para  Toxoplasmose 

(IgM e IgG); (8) Pesquisa do Coombs Indireto, especificamente no caso de 

gestantes com fator Rh negativo; (9) Análise dos elementos anormais e sedimento 

urinário (Urina tipo I); e (10) Ultrassonografia obstétrica47.    

Nas pacientes inclusas no estudo, todos os exames apresentados foram 

realizados há menos de trinta dias da data da consulta clínica e não apresentaram 

alterações. O cartão da gestante foi observado para verificação do 

acompanhamento do pré-natal e sinais de possível intercorrência que não tenham 

sido relatadas pela paciente. A ultrassonografia foi utilizada para confirmação de 

gestação única, idade gestacional e avaliação da gestação. 

 

 Aferição da pressão arterial  

Após um mínimo de quinze minutos de entrevista a pressão arterial da paciente 

foi aferida em ambiente sem ruído, com temperatura controlada, paciente sentada, 

com o braço esquerdo apoiado sobre a mesa na altura do 5º EICE. O aparelho 

utilizado foi aneróide, marca Tycos (Welch Allyn Inc.,Skaneateles Falls, NY, U.S.A.), 

aferido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO) há menos de seis meses, com a braçadeira adequada ao diâmetro do 

membro superior esquerdo da paciente conforme recomendação da VI Diretriz 

Brasileira para Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia¹ e diretriz 

da European Society of Hypertension 2007². Foram utilizadas as fases I e V de 

Korotkoff para avaliação da pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente.  

A pressão arterial também foi verificada com a paciente em decúbito lateral 

esquerdo, no braço esquerdo, ao final da realização do ecocardiograma. O cálculo 
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da pressão arterial média foi realizado a partir dos valores encontrados na 

verificação da pressão arterial da paciente em decúbito lateral esquerdo após o 

exame de ecocardiografia utilizando-se a fórmula onde a pressão arterial média é 

igual a um terço da diferença entre a pressão arterial sistólica pela diastólica somada 

a diastólica, expressa em milímetros de mercúrio. Ou seja: PAM= PAD+[(PAS-

PAD)/3].  O cálculo da pressão arterial diferencial foi feito através da diferença entre 

a pressão arterial sistólica e diastólica expressa em milímetros de mercúrio. 

 

 Aferição do peso e da estatura 

Todas as pacientes tiveram o peso e estatura aferidos para o cálculo do índice 

de massa corporal e superfície corporal, após a retirada das vestes e colocação de 

avental descartável, com bexiga vazia. Foi utilizada balança antropométrica 

mecânica, marca Filizola (Filizola S.A., São Paulo, SP, Brasil). O índice de massa 

corporal (IMC) foi calculado pela divisão do peso pelo quadrado da estatura e 

expresso em Kg/m2.  A superfície corporal foi calculada através da fórmula SC= 

0,007184 x altura(cm)0,725 x Peso(kg)0,425  e expressa em metro quadrado48. 

  

 Realização do eletrocardiograma 

Após a entrevista clínica as pacientes que não trouxeram eletrocardiograma de 

repouso realizado há menos de trinta dias, foram submetidas à realização de 

eletrocardiograma de repouso de 12 derivações, em decúbito dorsal e elevação da 

cabeceira à 30º, com o eletrocardiógrafo Wincardio (Micromed Biotecnologia Ltda, 

Brasília, DF, Brasil)49.  
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5.4.3- Estudo ecodopplercardiográfico 

 

O ecocardiograma uni e bidimensiona transtorácico com Dopplerfluxometria 

(ETT) foi realizado respeitado o mínimo de quinze minutos de repouso e intervalo 

mínimo de duas horas da última refeição, em ambiente silencioso e com temperatura 

controlada. As pacientes foram examinadas em decúbito lateral esquerdo, com a 

cabeça elevada à 15º, com o membro superior esquerdo elevado para afastar os 

arcos costais36. Instalada uma derivação de eletrocardiograma para registro 

simultâneo durante o exame.  

Todos os exames foram realizados pelo próprio pesquisador. O equipamento 

utilizado foi o Ecocardiógrafo GE Vivid E (General Electric Company, Milwaukee, 

Wisconsin, EUA) com transdutor 2,5-3,5 MHz. 

 Realizada a avaliação da variabilidade intraexaminador e interexaminador de 

uma amostra de 10% dos exames com intervalo maior que trinta dias da data do 

exame, através da realização de novas medidas nas imagens armazenadas no 

equipamento.  A avaliação interexaminador foi procedida com a comparação das 

medidas de ecocardiografista experiente e portador de título de especialista em 

ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Ecocardiografia através da utilização 

de coeficiente de correlação intraclasse (tabela 1). Obteve-se variação 

intraexaminador e interexaminador de 0,9993 com p= 0,97 e 0,9987 com p= 0,94 

respectivamente. Foram realizadas três medidas para cada variável ecocardiográfica 

e calculada a média aritmética para uso no trabalho. A técnica utilizada para 

realização dos exames foi a recomendada pela American Society of 

Echocardiography (ASE)36,50 e encontram-se resumidas no quadro 3 (os resultados 

completos encontram-se no anexo 5).  
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Tabela 1: Coeficiente de correlação intraclasse intraexaminador e 

interexaminador 

 
INTRAEXAMINADOR INTEREXAMINADOR 

CCI 
INTERVALO DE 

CONFIANÇA  
VALOR 

DE p 
CCI 

INTERVALO DE 
CONFIANÇA 

VALOR 
DE p 

DDVE 0,9882 0,9193 a 0,9983 0,83 0,8872 0,04224 a 0,9872 0,25 

DSVE 0,9891 0,9344 a 0,9984 0,89 0,9579 0,7459 a 0,9940 0,73 

Septo 0,9879 0,9271 a 0,9983 0,89 0,7862 0,1256 a 0,9685 0,34 

PP 0,9921 0,8064 a 0,9990 0,8 0,7798 0,09808 a 0,9717 0,12 

VAE 0,9832 0,8869 a 0,9976 0,93 0,9832 0,8869 a 0,9976 0,93 

onda E 0,9824 0,4934 a 0,9979 0,69 0,9824 0,4934 a 0,9979 0,7 

onda A 0,9641 0,6949 a 0,9951 0,68 0,9333 0,06606 a 0,9917 0,47 

S' septo 0,9107 0,4646 a 0,9872 0,72 0,8996 0,4051 a 0,9856 0,57 

A' septo 0,7328 0,4870 a 0,9612 0,29 0,8276 0,003884 a 0,9751 0,25 

E' septo 0,9047 0,2530 a 0,9868 0,8 0,7949 0,9672 a 0,9723 0,84 

S' lateral 0,8402 0,4214 a 0,9782 0,78 0,8021 0,7863 a 0,9731 0,81 

A' lateral 0,9944 0,9662 a 0,9992 0,94 0,8915 0,1151 a 0,9852 0,5 

E' lateral 0,9918 0,9510 a 0,9988 0,88 0,9372 0,07982 a 0,9928 0,43 

Tei 0,8993 0,3217 a 0,9858 0,61 0,8993 0,3217 a 0,9858 0,61 

Total 0,9993 0,9990 a 0,9996 0,97 0,9987 0,9980 a 0,9991 0,94 
CCI= coeficiente de correlação intraclasse; DDVE= diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo; DSVE= diâmetro sistólico de ventrículo 
esquerdo; PP= parede posterior; VAE= volume de átrio esquerdo. 
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Quadro 3: Metodologia de aquisição e cálculo das variáveis ecocardiográficas  

VARIÁVEIS JANELA ECOCARDIOGRÁFICA REFERÊNCIA/ TÉCNICA 

DDVE  

- Modo M utilizando o modo  
   Bidimensional 
 
- Corte paraesternal eixo curto 

pico da onda R do ECG (mm) 

Índice de DDVE  DDVE/SC (mm/m²) 

DSVE  
- Fim da onda T do ECG 
- Menor diâmetro sistólico (mm) 

Massa do VE 
0,8 x {1.04[(DDVE+PP+SIV)³ - 
(DDVE)³]}+0,6g 

Índice de massa de VE  MASSA de VE/ SC (g/m²) 

Espessura septal  pico de onda R do ECG (mm) 

Espessura da parede posterior 
(PP)  

pico de onda R do ECG (mm) 

Espessura parietal relativa (Epr) (2xpp)/DDVE (mm) 

Fração de ejeção (FE) 
Fórmula de Teichholtz (%) 
V=7,0/2,4+DxD

3
 

Volume do AE 
- Modo bidimensional  
- Corte apical quatro câmaras 

Método área comprimento ao final 
da onda T do ECG (mL) 

Índice do volume do AE Volume do AE/SC (mL/m²) 

Velocidade da onda E  
(fluxo mitral) - Modo bidimensional  

 
- Corte apical quatro câmaras com 
cursor imediatamente após o anel 
mitral  

Pico da onda de velocidade da fase 
de enchimento rápido (m/s) 

Velocidade da onda A  
(fluxo mitral) 

Pico da onda correspondente a 
contração atrial (m/s) 

Relação E/A 
Divisão da velocidade da onda E 
pela onda A 

Velocidade tecidual E’, A’ e 
sistólica S’ 

- Modo bidimensional  
- Corte apical quatro câmaras com 
cursor  no SIV e parede lateral ao 
nível do anel mitral  

 Doppler tecidual - pico da 
velocidade inicial (E’), tardia (A’) e 
pico velocidade sistólica (S’) (cm/s) 

Relação E/E’ média dos valores 
septal e lateral 

  

Índice de performanace 
miocárdica (Tei) 

- Modo bidimensional  
- Corte apical quatro câmaras com 
cursor  na via de saída do VE  

Cálculo pela fórmula (TCIV +TRIV)/ 
Tej 

Frequência Cardíaca   
Cálculo pela derivação de ECG ao 
final do ecocardiograma  

DDVE= diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo; DSVE= diâmetro sistólico de ventrículo esquerdo; 
AE= átrio esquerdo; FC=frequência cardíaca; 

 

O diâmetro sistólico (DS) no final da sístole e o diâmetro diastólico (DD) no 

final da diástole do VE foram obtidos a partir do registro no modo M, utilizando-se o 

modo bidimensional do corte paraesternal esquerdo, eixo curto, ao nível do músculo 

papilar. 
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O cálculo da massa do VE foi feita através da fórmula de Devereux 

recomendada pela American Society of Echocardiography 200536, onde: 

Massa do VE= 0,8 x {1,04[(DDVE+PP+SIV)³ - (DDVE)³]}+0,6g 

O cálculo do volume atrial esquerdo foi procedido pelo método área-

comprimento a partir das medidas no corte de quatro câmaras, utilizando-se a 

fórmula V=8(A1)²/3π(L), onde A é a área do AE e L o comprimento da parede 

posterior do AE até uma linha do anel mitral. 

O cálculo da espessura do septo interventricular (SIV) e da parede posterior 

(PP) foram feitos a partir do modo M. 

O cálculo da espessura parietal relativa foi feito através da fórmula 

(2xPP)/DDVE. 

A geometria ventricular foi classificada utilizando a massa ventricular e o 

cálculo da espessura parietal relativa: HVE concêntrica (massa ventricular >95g/m² e 

espessura parietal relativa >0,42) HVE tipo excêntrica (massa ventricular >95g/m² e 

espessura parietal relativa ≤ 0,42) Remodelamento concêntrico (massa ventricular ≤ 

95g/m² e espessura parietal relativa >0,42) Normal (massa ventricular esquerda ≤ 

95g/m² e espessura parietal relativa <0,42). 

A fração de ejeção foi calculada a partir da fórmula de Teichholtz 

considerando que o VE não apresentou alteração da contratilidade segmentar nos 

exames realizados. 

A aferição das velocidades do ponto E, onda A e relação E/A do Doppler do 

fluxo mitral foram feitos através da janela apical quatro câmaras. 

Para as medidas das velocidades de contração das fibras no eixo longitudinal 

(S’), onda E’ e A’ foi utilizado o Doppler tecidual no anel mitral, média da parede 

septal e lateral, através da janela quatro câmaras. 



38 

 

O cálculo da relação E/E’ foi realizado a partir da divisão do valor da 

velocidade do ponto E (enchimento rápido) do Doppler do fluxo mitral pela média 

aritmética do resultado de E’ pelo Doppler tecidual na parede septal e lateral do anel 

mitral. 

O índice de Tei foi calculado a partir da divisão entre a soma do TCIV e TRIV 

pelo Tej.  

As medidas de massa do VE, volume do AE, diâmetros diastólicos e sistólicos 

do VE foram corrigidos para a superfície corporal e expressos na forma de índice. 

 

5.5- Aspectos bioéticos 

 

          O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do UNIFESO em 28 de abril de 2008, sob o número 147/08 (Ver anexo 1). 

Todas as pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido na 

admissão ao estudo (Ver anexo 2). O estudo seguiu as determinações da Resolução 

196/96 e demais resoluções da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

5.6- Análise estatística 

 

 Os dados e os resultados foram apresentados por meio de tabelas, utilizando-

se a estatística descritiva.  

 As estatísticas inferencial e experimental foram usadas, adotando-se o nível 

de significância de 5% (α=0,05) para a rejeição da hipótese nula, onde foram 

aplicados diversos testes estatísticos, incluindo o teste Ryan-Joiner para testar a 

normalidade dos dados.  Por meio dos resultados do teste de normalidade optou-se 
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pela aplicação do teste t de “Student” para amostras independentes, quando os 

dados se distribuíam normalmente ou pela aplicação do teste de Wilcoxon para 

dados independentes, no caso da distribuição dos dados não seguirem a curva 

normal.  

Nas variáveis que mostraram significância entre os grupos de normotensas e 

de hipertensas, aos dados foram ajustados uma correlação linear simples pelo 

coeficiente de Pearson entre as variáveis e o índice de massa corporal (IMC). 

A variação intraexaminador e interexaminador dos exames ecocardiográficos 

foi feita através da análise de amostra de 10% dos exames pelo coeficiente de 

correlação intraclasse utilizando o programa MedCalc software v 12.1.3. Mariakerke, 

Bélgica. 
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6.0-RESULTADOS 

 

6.1- Descrição geral da amostra estudada 

          Sessenta e duas pacientes atenderam aos critérios de inclusão e exclusão e 

concluíram o protocolo do estudo. 

 O grupo GH apresentou maior média de idade, peso corporal, índice de 

massa corporal e pressão arterial média.  A idade gestacional, a estatura, a 

frequência cardíaca e a pressão arterial diferencial no momento do exame não 

diferiram entre os grupos.  Ver tabela 2. 

 O grupo GH foi composto por 14 multíparas, 13 primíparas e 4 nulíparas.  O 

GN foi formado por 4 multíparas, 8 primíparas e 19 nulíparas. 

 No grupo GH apenas sete pacientes apresentaram hipertensão arterial 

diagnosticada há menos de um ano (22,5%) à época do estudo. Todas as demais 

apresentaram diagnóstico há mais de um ano. À época do exame a queixa de 

palpitação e dispneia estiveram presentes igualmente nos dois grupos (16,1%) 

enquanto a queixa de edema de membros inferiores esteve presente em 16,1% das 

normotensas e 38,7% das hipertensas.  Todas as pacientes apresentaram 

eletrocardiograma normal no momento do exame. 

No dia do exame somente quatro pacientes (12,9%) não estavam utilizando 

medicação anti-hipertensiva no grupo GH.  

  

 

 

 

 

 



41 

 

Tabela 2: Caracterização geral dos grupos estudados 

VARIÁVEL GH GN VALOR DE p 

N 31 31          NA 

Idade gestacional (semanas) 28,6 ± 2,8 30,1 ± 3,5         0,06 

Idade (anos) 31,3 ± 6,5 24,9 ± 6,0         0,0001 

Peso (quilogramas) 84,5 ± 14,1 72,5 ± 15,5         0,002 

Estatura (metros) 1,61 ± 0,07 1,59 + 0,08         0,32 

Índice de massa corporal (kg/m²) 32,5 ± 5,0 28,5 ± 5,4         0,003 

Pressão arterial média casual (mmHg) 84,1 ± 8,3 79,5 ± 6,0         0,01 

Pressão arterial diferencial (mmHg) 42,25 ± 8,04 39,03 ± 7,0         0,09 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 112,25 ± 9,5 105,48 ± 8,9         0,005 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 70 ± 8,9 66,45 ± 5,5         0,05 

Frequência cardíaca (bpm) 84,9 ± 8,7 87,1 ± 7,6         0,29 
GH= gestantes hipertensas; GN= gestantes normotensas; NA=não se aplica  

 

 

6.2- Variáveis ecodopplercardiográficas 

 

 Diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE) e índice do DDVE 

O DDVE no grupo GH apresentou valores maiores estatisticamente que o grupo 

GN, porém quando aplicado o índice do DDVE (DDVE/SC) esta diferença 

desapareceu entre os dois grupos. Ver tabela 3. 

 

 Diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo (DSVE)  

O DSVE no grupo GH não apresentou diferença estatística em relação ao grupo 

GN. Ver tabela 3. 
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 Massa do VE e índice de massa do VE  

A massa do VE no grupo GH foi maior que no grupo GN, porém quando corrigido 

pela superfície corporal, o índice de massa do VE (MASSA/SC) esta diferença 

desapareceu nos dois grupos. Ver tabela 3. 

 

 Espessura diastólica do SIV 

A espessura do septo interventricular na diástole não apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre os dois grupos de GH e GN.  Ver tabela 3. 

 

 Espessura diastólica da PP do VE 

O grupo de GH apresentou espessura da parede posterior na diástole maior que 

o grupo de GN.  Ver tabela 3. 

 

 Espessura parietal relativa 

Os grupos GH e GN não apresentaram diferença estatisticamente significativa 

quanto à espessura parietal relativa.  Ver tabela 3. 

 

 Volume do AE e índice de volume do AE  

O volume do AE e o índice de volume do AE não apresentaram diferença 

estatística entre os dois grupos estudados.  Ver tabela 3. 

 

 Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo 

A fração de ejeção calculada pela fórmula de Teichholtz não apresentou 

alterações estatisticamente significativa entre os dois grupos de GH e GN.  Ver 

tabela 3. 
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 Onda S’ do Doppler tecidual 

A onda S’ do Doppler tecidual – índice de função sistólica longitudinal – tanto na 

parede septal quanto na parede lateral do VE, ao nível do anel mitral, não 

apresentou alterações estatisticamente significativa entre os grupos GH e GN.  Ver 

tabela 3. 

 

 Velocidade da onda E do fluxo mitral (fase de enchimento rápido do VE) 

A onda E do Doppler do fluxo mitral correspondente a fase de enchimento rápido 

do VE não apresentou alterações estatisticamente significativas entre os grupos GH 

e GN.  Ver tabela 3. 

 

 Velocidade da onda A do fluxo mitral (contração atrial) 

A onda A do Doppler do fluxo mitral que correspondente a fase de enchimento do 

VE decorrente da contração atrial apresentou no grupo de GH uma velocidade maior 

que o grupo GN.  Ver tabela 3. 

 

 Relação E/A do fluxo mitral 

A relação E/A do Doppler do fluxo mitral não apresentou alterações 

estatisticamente significativa entre os dois grupos de GH e GN.  Ver tabela 3. 

 

 Onda E’ do Doppler tecidual (média da parede septal e lateral de VE ao 

nível do anel mitral) 

A velocidade da onda E’ do Doppler tecidual calculada a partir da média dos 

valores encontrados na parede septal e parede lateral do VE ao nível do anel mitral, 

apresentou valores inferiores no grupo GH do que no grupo GN.  Ver tabela 3. 
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 Onda A’ do Doppler tecidual (média da parede septal e lateral de VE ao 

nível do anel mitral) 

A velocidade da onda A’ do Doppler tecidual calculada a partir da média dos 

valores encontrados na parede septal e parede lateral do VE ao nível do anel mitral, 

apresentou valores superiores no grupo GH do que no grupo GN.  Ver tabela 3. 

 

 Relação entre a onda E’ do Doppler tecidual e a onda A’ do Doppler 

tecidual (média da parede septal e lateral de VE ao nível do anel mitral) 

A relação E’/A’ apresentou menores valores no grupo de GH do que no grupo de 

GN.  Ver tabela 3. 

 

 Relação entre a onda E do Doppler do fluxo mitral e a onda E’ do 

Doppler tecidual (média da parede septal e lateral de VE ao nível do anel 

mitral) 

A relação E/E’ apresentou maiores valores no grupo de GH do que no grupo de 

GN.  Ver tabela 3. 

 

 Índice de Tei 

O índice de Tei que avalia a função sisto-diastólica de VE não apresentou 

alteração estatisticamente significativa entre os grupos GH e GN. Ver tabela 3. 
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Tabela 3: Comparação dos parâmetros ecodopplercardiográficos entre os 
grupos estudados 

VARIÁVEL GH GN VALOR DE p 

N 31 31 NA 

DDVE (mm) 50,3 ± 3,8 48,1 ± 3,9 0,02 

Índice DDVE (mm/m²) 26,8 ± 1,8 27,9 ± 3,1 0,09 

DSVE (mm) 30,5 ± 2,5 29,7 ± 2,7 0,23 

Massa de VE (g) 220,9 ± 43,3 192,9 ± 39,8 0,01 

Índice de massa de VE (g/m²) 117,1 ± 19,5 110,5 ± 18,5 0,17 

Espessura diastólica do SIV (mm) 9,3 ± 1,0 9,1 ± 0,9 0,45 

Espessura diastólica da PP do VE (mm) 9,9 ± 1,1 9,2 ± 0,9 0,005 

Espessura parietal relativa (mm) 0,4 ± 0,04 0,3 ± 0,04 0,26 

Volume do AE (mL) 58,7 ± 15,3 51,4 ± 14,0 0,06 

Índice de volume do AE (mL/m²) 31,0 ± 7,1 29,4 ± 6,9 0,34 

FEjVE (%) 69,3 ± 4,6 68,5 ± 4,3 0,50 

Onda S’ do Doppler tecidual septal (cm/s) 9,2 ± 1 8,7 ± 1 0,20 

Onda S’ do Doppler tecidual lateral (cm/s) 10 ± 2 11 ± 2 0,13 

Velocidade onda E fluxo mitral (m/s) 0,83 ± 0,18 0,81 ± 0,13 0,57 

Velocidade onda A fluxo mitral (m/s) 0,60 ± 0,16 0,52 ± 0,10 0,02 

Relação E/A do fluxo mitral 1,4 ± 0,3 1,6 ± 0,4 0,07 

Velocidade E’ do Doppler tecidual (cm/s) 13 ± 2 15 ± 3 0,001 

Velocidade A’ do Doppler tecidual (cm/s) 10 ± 2 8,9 ± 1 0,002 

Relação E’/A’ 1,26 ± 0,38 1,77 ± 0,49 0,00003 

Relação E/E’ 6,8 ± 2,2 5,5 ± 1,6 0,01 

Índice de Tei 0,35 ± 0,06 0,35 ± 0,06 0,9 
GH= gestantes hipertensas; GN= gestantes normotensas; NA= não se aplica; DDVE= diâmetro diastólico do ventrículo 
esquerdo; DDSE= diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; VE= ventrículo esquerdo; SIV= septo interventricular; PP= parede 
posterior; AE= átrio esquerdo; FEjVE= fração de ejeção do ventrículo esquerdo. 

 

. 

 Geometria do Ventrículo esquerdo 

Encontrou-se no grupo de GH, 21 pacientes (67,7%) com hipertrofia ventricular 

esquerda (HVE) tipo excêntrica, 7 pacientes (22,6%) apresentaram HVE tipo 

concêntrica, 1 paciente (3,2%) apresentou remodelamento concêntrico e 2 pacientes 
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(6,5%) com geometria normal. No grupo GN, 20 pacientes (64,5%) apresentaram 

HVE tipo excêntrica, 3 pacientes (9,7%) apresentaram HVE tipo concêntrica, 2 

paciente (6,4%) apresentaram remodelamento concêntrico e 6 pacientes (19,4%) 

apresentaram geometria normal. 

 

Quadro 4: Padrões de geometria ventricular 

 

Remodelamento 
concêntrico         

Massa ≤95g/m² e 
EPR >0,42 

Hipertrofia 
concêntrica            

Massa >95g/m² e 
EPR >0,42 

 
Remodelamento 

concêntrico           
GH=1 GN= 2          

Hipertrofia 
concêntrica             
GH=7  GN= 3             

   Normal                  
Massa ≤95g/m² e 

EPR <0,42 

Hipertrofia  
excêntrica            

Massa >95g/m² e 
EPR ≤0,42 

 
Normal                    

GH=2  GN= 6                

Hipertrofia  
excêntrica            

GH=21  GN= 20 

 

 

6.3- Correlação linear simples entre IMC e as variáveis dos Grupos GH e GN 

cujos resultados foram significativos (p<0,05).  

 

As correlações lineares entre IMC e varíaveis encontram-se sispostas nos 

gráficos 1 a 8. 
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Gráfico 1: Correlação linear entre índice de massa corporal (IMC) e diâmetro 
diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE) em toda a população estudada: 
gestantes hipertensas (GH) e normotensas (GN). r= 0,426 e p=0,0006. 
 
 

 

 
 
Gráfico 2: Correlação linear entre índice de massa corporal (IMC) e a massa do 
ventrículo esquerdo em toda a população estudada: gestantes hipertensas 
(GH) e normotensas (GN). r= 0,57 e <0,001. 
 

 

 

 

                     

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 10 20 30 40 50

M
A

SS
A

 V
E 

(g
)

IMC (kg/m2)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50

D
D

V
E 

(m
m

)

IMC (kg/m2)



48 

 

Gráfico 3: Correlação linear entre índice de massa corporal (IMC) e a parede 
posterior do ventrículo esquerdo (PP) em toda a população estudada: 
gestantes hipertensas (GH) e normotensas (GN). r= 0,49 e p<0,0001. 
 

 

 
 
 
Gráfico 4: Correlação linear entre índice de massa corporal (IMC) e a 
velocidade da onda A em toda a população estudada: gestantes hipertensas 
(GH) e normotensas (GN). r= 0,37 e p=0,0032. 
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Gráfico 5: Correlação linear entre índice de massa corporal (IMC) e a 
velocidade da onda E’ em toda a população estudada: gestantes hipertensas 
(GH) e normotensas (GN). r= -0,26 e p=0,0472. 
 

 

 

Gráfico 6: Correlação linear entre índice de massa corporal (IMC) e a relação 
E’/A’ em toda a população estudada: gestantes hipertensas (GH) e 
normotensas (GN). r= -0,326 e p=0,010. 
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Gráfico 7: Correlação linear entre índice de massa corporal (IMC) e a pressão 
arterial sistólica (PAS) em toda a população estudada: gestantes hipertensas 
(GH) e normotensas (GN). r= 0,37 e p=0,0032. 
 

 

 

Gráfico 8: Correlação linear entre índice de massa corporal (IMC) e a pressão 
arterial diastólica (PAD) em toda a população estudada: gestantes hipertensas 
(GH) e normotensas (GN). r= 0,25 e p=0,047. 
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7.0- DISCUSSÃO 

 

Em 2007 ocorreram 2.325 nascidos vivos no município de Teresópolis, 

conforme o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) da Secretaria 

Estadual de Saúde51. O Centro Materno Infantil de Teresópolis – unidade secundária 

de saúde – é referência para tratamento das gestantes de alto risco e realizou no 

ano de 2007, 48 consultas/mês englobando gestantes hipertensas, diabéticas e com 

idade avançada, consideradas de alto risco. Não existe estatística separada de cada 

doença até o momento.  A Hipertensão Arterial atinge cerca de 10% das gestações 

acompanhadas no Município o que é condizente com a literatura5.  

 Nas bases consultadas, só foi encontrado um estudo comparativo de dados 

ecocardiográficos em gestantes com hipertensão crônica e normotensas44, que 

utilizasse ecocardiograma bidimensional com Dopplerfluxometria. Os demais 

estudos encontrados utilizaram apenas o ecocardiograma bidimensional39,40. Um 

número grande de estudos foi realizado em hipertensão gestacional.  Mattia et al. 

avaliaram 100 gestantes portadoras de hipertensão crônica e as comparou com 29 

normotensas. Encontraram aumento do AE, da massa normalizada do ventrículo 

esquerdo, do débito cardíaco e do volume sistólico. Alguns resultados diferem dos 

encontrados na presente pesquisa devido a Mattia et al terem utilizado gestantes 

hipertensas em diversas fazes da gestação, com diferentes status hemodinâmico, 

comprometendo os resultados. 
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Características da amostra 

No esquema experimental adotado optou-se por dois grupos de pacientes 

onde todas as gestantes tinham no mínimo 25 semanas de gestação.  Desta forma, 

homogeneizou-se a amostra, uniformizando o quadro hemodinâmico e volêmico.   

Pelos resultados obtidos verificou-se que a idade média entre as gestantes 

hipertensas foi estatisticamente superior a das normotensas.  Quanto mais idosa a 

gestante, maior a pressão arterial média aferida. Na literatura essa relação direta e 

linear entre a PA média e a idade é descrita¹.  

 Na presente pesquisa verificou-se que o Grupo GH, apresentou média de 

peso corporal e IMC maior do que o Grupo GN, enquanto a estatura não diferiu nos 

dois grupos. Fato este devido à obesidade ser um dos fatores de risco para HA. 

Verificou-se que existiu uma correlação linear positiva entre a pressão arterial 

sistólica e diastólica dos dois grupos com o IMC. Diversos mecanismos têm sido 

propostos pela literatura associando a obesidade com a HA.  A hiperinsulinemia 

secundária à resistência à insulina é um possível mecanismo fisiopatológico para 

explicar a presença de HA associada à obesidade em não gestantes52,53. Tanaka em 

198154 estudou o efeito da obesidade na mortalidade materno-infantil e encontrou 

que as gestantes obesas apresentaram maior incidência de complicações 

obstétricas e os recém-nascidos apresentaram maior incidência de mortalidade 

principalmente no período perinatal. 

 No presente trabalho o peso corporal e a idade foram as características 

demográficas que diferiram, em magnitude, entre os grupos GH e GN, posto que o 

IMC diferiu em função do peso. A diferença de peso corporal pode explicar as 

diferenças de pressão e remodelamento ventricular encontrados. Sabe-se que a 

obesidade per si, na ausência de HA, leva ao remodelamento cardíaco. 
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Pressão arterial média casual 

A pressão arterial média foi maior no grupo GH do que no grupo GN como 

esperado, pois algumas gestantes hipertensas não estavam sob uso de medicação 

prescrita no momento do exame e apresentaram cifras tensionais mais elevadas que 

as normotensas. Importante ressaltar que nenhuma das GH apresentou cifras de PA 

acima de 140x90 mmHg, em decúbito lateral esquerdo, após repouso, descartando-

se a possibilidade de pré-eclâmpsia no momento do exame ecocardiográfico. O 

decúbito lateral esquerdo aumenta o retorno venoso por promover descompressão 

dos vasos pélvicos, diminui a atividade do sistema nervoso simpático, aumenta o 

fluxo plasmático renal e diminui a reatividade vascular, diminuindo, portanto, os 

níveis de pressão arterial9.  O diagnóstico de pré-eclâmpsia é feito a partir da 

presença de cifras tensionais iguais ou maiores que 140x90 mmHg acompanhadas 

de edema e importante proteinúria (maior que 300 mg nas 24 horas)10. 

 

Variáveis ecodopplercardiográficas 

 

 Diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE) e índice do DDVE 

O aumento do DDVE na gestação já é esperado como resposta à sobrecarga 

de volume fisiológica da gestação.  Na presente pesquisa o grupo GH apresentou 

aumento estatisticamente significativo do DDVE em relação ao grupo GN, em 

concordância com os achados de Mattia et al44.  Entretanto quando se relacionou à 

superfície corporal, perdeu a significância estatística. Segundo a recomendação da 

American Society of Echocardiography (ASE) o índice do DDVE tem maior validade 

que as medidas absolutas ao modo unidimensional para avaliação das dimensões 

do VE36.  Portanto é possível inferir que a diferença encontrada se deveu ao maior 
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IMC das GH uma vez que o estudo da correlação linear encontrou relação direta 

entre o IMC e o DDVE. Aqui se corrobora a hipótese de que o peso corporal deve ter 

influência adicional à hipervolemia nas alterações no remodelamento ventricular. 

 

 Diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo (DSVE)  

Não houve diferença no DSVE entre os grupos.  A preservação do DSVE ratifica 

a ausência de disfunção sistólica grave na gestação.  

  

 Massa do VE e índice de massa do VE 

A massa do VE no grupo GH apresentou média dos valores estatisticamente 

maiores que o grupo GN.  O aumento da massa ventricular é encontrado nas 

gestantes normotensas como alteração fisiológica em resposta à sobrecarga 

volumétrica da gestação. Diversos estudos desde Katz et al19  em 1978 confirmam 

estes achados22,26,29,43. Nas GH houve aumento da massa ventricular de maior 

magnitude que nas GN, semelhante aos estudos que compararam pacientes 

normotensas com pré-eclâmpsia31. Entretanto a ASE recomenda a utilização dos 

valores de massa ventricular indexados à superfície corporal por serem mais fiéis 

para análise comparativa entre grupos.   No presente estudo não se encontrou 

diferença estatística do índice de massa ventricular entre os dois grupos GH e GN, 

porém ambos os grupos estão acima dos valores de referência. Na literatura a 

maioria dos estudos utiliza pacientes com hipertensão gestacional para comparação 

com normotensas e nesses pacientes encontraram diferença entre os dois 

grupos55,57-59.  O estudo de Mattia et al42 comparou hipertensas crônicas com 

normotensas e encontrou diferenças significativas nos dois grupos quando utilizou a 

massa ventricular dividida pela estatura, entretanto não utilizou o índice de massa 
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ventricular.  No presente estudo a relação massa ventricular dividida pela estatura, 

embora não apresentado nos resultados, pois, foge às recomendações da ASE, 

também teve resultado significativo semelhante ao estudo de Mattia et al.  Nas 

bases consultadas não se identificou estudo comparativo do índice de massa 

ventricular em gestantes com hipertensão crônica. 

 

 Espessura septal diastólica do VE 

Neste estudo não se encontrou diferença significativa entre os dois grupos 

GH e GN o que está em desacordo com o estudo de Mattia et al44, provavelmente 

por terem sido utilizados gestantes hipertensas no primeiro, segundo e terceiro 

trimestre de gestação no referido estudo, fato que, muito provavelmente, interferiu 

no valor médio final relatado.  

 

 Espessura diastólica da PP do VE 

No presente estudo encontrou-se diferença entre os dois grupos em relação à 

espessura da parede posterior. Estes dados estão em acordo com outros estudos 

que utilizaram tanto a hipertensão crônica como a hipertensão gestacional31,43. A 

espessura parietal apresentou uma correlação linear positiva entre os dois grupos e 

o IMC sendo responsável pelo aumento da massa ventricular em resposta ao 

aumento do peso corporal.  

 

 

 Espessura parietal relativa do VE 

O cálculo da espessura parietal relativa através da utilização da fórmula 

[(2xPP)/DDVE] onde PP é a espessura da parede posterior e DDVE o diâmetro 
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diastólico do ventrículo esquerdo tem como finalidade avaliação da geometria do VE. 

Neste estudo não se encontrou diferença significativa entre os valores da espessura 

parietal relativa dos dois grupos de GH e GN. Mattia et al44 encontraram diferença 

significativa entre os grupos de hipertensas e normotensas porém a fórmula utilizada 

para o cálculo da espessura parietal relativa em seu estudo [(SIVd+PPd)/2]/DDVE  

difere da utilizada no presente estudo, que seguiu as normas da ASE36.       

    

 Geometria do ventrículo esquerdo 

Observou-se que as pacientes normotensas e hipertensas apresentaram 

predomínio de HVE tipo excêntrica. Diversos estudos concordam com os achados 

de hipertrofia ventricular esquerda tipo excêntrica em normotensas31, porém, no 

estudo de Valensise et al43, 80% das gestantes normotensas estudadas 

apresentaram geometria ventricular normal. Ressalta-se que aquele estudo não fez 

referência ao IMC das pacientes. Nos dois grupos encontrou-se predomínio de 

hipertrofia ventricular tipo excêntrica e uma relação de baixo IMC nas pacientes sem 

alteração da geometria ventricular. Mattia et al44 encontraram predomínio de HVE 

tipo concêntrica, talvez devido ao fato de avaliar gestantes em períodos distintos da 

gestação (cerca de 40% das pacientes estavam no primeiro e segundo trimestre da 

gestação). 

Sabe-se que a sobrecarga crônica de pressão produz um aumento na 

espessura da parede com pouca alteração no raio da câmara. Apresenta, portanto, 

maior espessura relativa da parede. No entanto, quando sobrecargas de volume e 

pressão ocorrem de forma simultânea, encontra-se hipertrofia ventricular sem 

alterações significativas na espessura parietal relativa60.  
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Katz et al em 197819 relataram que a HVE excêntrica ocorria em resposta 

fisiológica às alterações do volume plasmático total.  Aqui neste estudo não houve 

adição da hipertensão arterial ao padrão geométrico fisiológico esperado para a 

gestação, uma vez que os dois grupos GH e GN tiveram predomínio de padrão de 

HVE tipo excêntrica. 

 

 Volume do átrio esquerdo (AE) e índice do volume do AE 

Neste protocolo tomou-se a opção de avaliar o AE pelo volume calculado pela 

fórmula área-comprimento como recomendado pela ASE.  Não se encontrou 

diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos, tanto em valores 

absolutos como quando indexados à superfície corporal.  É possível que se deva ao 

fato das GH estarem sob tratamento de hipertensão arterial no momento do exame e 

o momento da observação não ter coincidido com a fase de maior hipervolemia da 

gestação. 

 

Função sistólica do VE 

O presente estudo utilizou a FE para avaliar a função sistólica e a velocidade 

da onda S’ do Doppler tecidual para avaliar a função longitudinal. Não houve 

diferença estatística nos valores de FE e velocidade da onda S’ na parede septal e 

lateral do VE, ao nível do anel mitral, entre os dois grupos de GH e GN.  

Considerando os valores de normalidade da FE e S’ (50% e 6 cm/s 

respectivamente) observou-se que GH e GN não apresentaram valores anormais. 

Bamfo et al33 em 2007, não encontraram alteração na velocidade S’ em seu estudo 

em normotensas e Gilson et al22, em 1997, e Kametas et al28, em 2001,  não 
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encontraram alteração na FE em normotensas.  Nas bases consultadas não se 

encontrou estudo de Doppler tecidual em gestantes hipertensas crônicas.  

 

Função diastólica do VE 

  Os parâmetros utilizados para avaliação da função diastólica foram 

velocidade da onda E, da onda A, relação E/A do fluxo mitral, velocidade da onda E’, 

A’ do Doppler tecidual e relação E/E’, além do volume do AE já discutido 

anteriormente61.  A pré-carga e a FC são fatores que influenciam os parâmetros da 

função diastólica que utilizam o Doppler do fluxo mitral, porém não alteram 

significativamente os parâmetros quando se utiliza o Doppler tecidual62. 

No presente estudo a velocidade da onda E do fluxo mitral – que corresponde 

a fase de enchimento rápido do VE – não apresentou diferença estatística entre os 

grupos GH e GN. Esses achados são concordantes com o estudo de Mattia et al44.  

O grupo GH apresentou aumento da onda A em relação ao grupo GN. Esses 

achados foram concordantes com outros estudos26,44.  Borges et al19 encontraram 

aumento da onda A em pacientes hipertensas não gestantes mesmo na ausência de 

sinais de hipertrofia ventricular. Os dados aqui apresentados mostram correlação 

linear positiva entre a onda A dos dois grupos e o IMC.  A alteração primária na onda 

A poderia ser explicada como esperada na gestação, onde o coração tenta 

compensar o aumento da pré-carga com o aumento da contração atrial.  Apesar do 

aumento da onda A, a relação e/a do fluxo mitral não demonstrou variação 

estatística entre os grupos GH e GN. Esses achados estão em acordo com a 

literatura44. 

A velocidade da onda E’ do Doppler tecidual na parede septal e na parede 

lateral, ao nível do anel mitral, foi menor no grupo GH quando comparado ao grupo 
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GN.  A diminuição da onda E’ reflete relaxamento do VE anormal e é menos sensível 

às alterações da pré-carga que os parâmetros do fluxo mitral, embora diminuído, os 

valores absolutos permanecem dentro da normalidade.  A velocidade da onda A’ foi 

maior no grupo GH tanto septal quanto lateral que corresponde a onda A do 

fluxograma mitral.   A relação E/E’ (E do fluxo mitral dividido pela média dos valores 

de E’ encontrados na parede septal e lateral ao nível do anel mitral como recomenda 

a ASE36) foi maior no grupo GH.   

Bamfo et al33 não encontraram alteração na relação E/E’ em gestantes 

nomotensas. Vlahovic-Stipac et al55 estudaram gestantes com hipertensão 

gestacional sem proteinúria e não encontraram alterações na relação E/E’ durante o 

terceiro trimestre de gestação.  Nenhum estudo foi encontrado com análise da 

função diastólica de gestantes hipertensas crônicas utilizando Doppler tecidual nas 

bases pesquisadas.  

Este estudo foi o primeiro a avaliar a função diastólica em gestantes com 

hipertensão crônica através do uso do Doppler tecidual conforme a recomendação 

da ASE36. Tal escolha se deveu por serem os índices que sofrem menor influência 

do aumento da pré-carga e da FC.  Os achados revelam que existem diferenças 

estatísticas nos valores de função diastólica entre os dois grupos, porém os valores 

absolutos estão dentro da normalidade. 
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Função sisto-diastólica de VE (Índice de Tei) 

 

O índice de performance miocárdica (Tei) utilizado para avaliação de função 

sisto-diastólica não apresentou diferença significativa entre os  grupos GH e GN 

neste estudo. Apesar do índice de Tei ser independente da FC, da geometria da 

câmara e da pressão sanguínea, em 2005, Lind et al64 verificaram que este pode ser 

alterado pela pós-carga e pela massa do VE.  Bamfo et al33 não encontraram 

alterações no índice de Tei ao longo da gestação em normotensas.  Blanco et al45 ao 

estudarem 28 pacientes com hipertensão gestacional durante o terceiro trimestre, 

concluíram que o índice de Tei foi o melhor parâmetro ecocardiográfico para avaliar 

disfunção diastólica de VE em gestantes com hipertensão gestacional.  Vlahovic-

Stipac et al55 em 2010, estudaram 35 gestantes com hipertensão gestacional no 

segundo trimestre e não encontraram diferença estatística do índice de Tei.  A 

diferença dos resultados nos dois estudos provavelmente está associada ao período 

da gestação em que ocorreram.  Os sinais de alteração da função diastólica são 

evidentes na gestação normal no terceiro trimestre.  

Este estudo foi o primeiro a utilizar o índice de Tei para avaliação da função 

sisto-diastólica em gestantes com hipertensão crônica.  



61 

 

8.0- CONCLUSÕES 

 

Da presente pesquisa, podem ser tiradas as seguintes conclusões: 

 

1. As gestantes hipertensas e normotensas apresentaram padrão predominante 

de hipertrofia ventricular excêntrica. 

 
2. As diferenças do remodelamento ventricular relacionaram-se provavelmente 

às diferenças do peso corporal. 

 

3. A função sistólica global de VE esteve preservada tanto nas gestantes 

normotensas quanto nas hipertensas nos parâmetros estudados. 

 

4. Houve diferenças nos parâmetros de função diastólica do VE nas gestantes 

hipertensas em relação às normotensas, após a 25ª semana de gestação, 

porém os valores permaneceram dentro dos padrões de normalidade da 

literatura. 
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10.0- ANEXOS 
 
10.1- Memorando de Aprovação na Comissão de Ética em Pesquisa 
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10.2-Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Título do Projeto: Função Ventricular esquerda na hipertensão arterial sistêmica crônica durante a 
gestação 

Aprovado na CEPq UNIFESO sob o n
0
 147/2008 

 
                Este projeto tem o objetivo de avaliar o funcionamento do coração durante a gravidez de 
pacientes com pressão alta.  A pressão alta durante a gravidez pode comprometer o funcionamento 
do coração da mãe, com risco de complicações no parto.   Você está sendo convidada a participar 
deste estudo através da realização de um questionário e dos exames de eletrocardiograma e 
ecocardiograma  durante o terceiro trimestre de gestação.    Todos os exames serão entregues a 
você para avaliação pelo seu médico assistente.  Os exames de eletrocardiografia e ecocardiografia 
são isentos de riscos para as pacientes por não utilizarem radiação e não serem invasivos. Os 
resultados deste estudo serão publicados em livros e revistas técnicas, apresentado em seminários, 
fóruns e congressos técnicos, tudo dentro da ética. O pesquisador responsável coloca-se a 
disposição de qualquer esclarecimento adicional durante a pesquisa 
                  As despesas decorrentes de transporte da paciente para os locais de realização dos 
exames serão reembolsadas pelo pesquisador sempre que solicitados.  Não caberá nenhuma forma 
de pagamento para participação na referida pesquisa. 
Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 

1- Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 
2- Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo; sem qualquer prejuízo a meu tratamento em curso ou que venha a necessitar 
3- Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 
relacionadas à privacidade; 

 
 
Declaro estar ciente do exposto e desejar participar do projeto. 
 
 
Teresópolis, _________ de________________________ de_______ 
 
Nome:____________________________________________________ 
 
Assinatura:_________________________________________________ 
 
 
                       Eu, Cristina Maria Marcolan Quitete, declaro que forneci todas as informações 
referentes ao projeto ao participante. 
 
________________________________________________       /        / 
 

 
 
 

Pesquisador Responsável: Cristina Maria Marcolan Quitete 
Av. Alberto Torres, 111 – Alto – Teresópolis- RJ 

Telefone: (21) 2641. 7101 
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10.3- Ficha de coleta de dados 

 
Data:___/____/____ 
 
Nome:______________________________________________Idade:_________ 
 
Endereço:_________________________________________________________ 
 
Bairro:_________________________ 
 
Telefone:___________________________Profissão:_______________________ 
 
DUM:____________________Semanas:______________ 
 
1ª gestação:       2ª gestação:                        Outras:___________ 
 
História familiar de hipertensão arterial: sim:                   não:  
 
História familiar de diabetes mellitus:     sim:                   não:                 
 
Tabagismo atual:                                     sim:                  não:  
                         
                       Parou há + 12 semanas:   sim:                   não:  
                       
                       Parou há – 12 semanas: sim:  não:  quando:_______ 
 
Etilismo atual (+ de 3 doses/semana)   sim:                        não:             
                                           
                                                          Parou:   quando:_______ 
 
Alimentação: 3 refeições ou +/dia           sim:                   não:  
 
                      Carne uma vez/dia             sim:                   não:  
                      
                      Verduras/legumes 1x/dia   sim:                   não:  
 
Hipertensão arterial há mais de um ano  sim:                   não:  
 
                             Há menos de um ano  sim:                  não:  
 
Medicamentos atuais:____________________________________  
 
Peso:_______________Altura:________________ 
 
Exames realizados durante o pré-natal:___________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
                               
Pressão arterial no BD sentada:_____________________ 
 
Pressão arterial no BD em DLE:____________________ 
 
Sinais e sintomas: dispnéia:  
                              Palpitação:  
                              Edema dos Membros inf.:  
                              Outros: ______________________________                  
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10.4- Cartão e cartaz da divulgação do projeto para captação das gestantes 
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10.5- Resultados ecocardiográficos completos 
 

GESTANTES NORMOTENSAS 

         

Nº PACIENTE IDADE SEMANAS PESO ALTURA IMC PA-DLE PA-DIF FC 

12 23 34 72 1,59 28,48 70,00 30,00 88 

13 15 36 64 1,56 26,30 83,33 40,00 88 

20 35 27 89 1,63 33,50 80,00 30,00 85 

29 23 30 51 1,59 20,17 80,00 60,00 96 

30 17 34 60 1,66 21,77 83,33 40,00 76 

31 19 33 100 1,71 34,20 83,33 40,00 79 

33 29 30 99 1,60 38,67 86,67 50,00 101 

34 21 27 80 1,62 30,48 83,33 40,00 88 

35 20 32 50 1,54 21,08 83,33 40,00 85 

39 40 27 62 1,54 26,14 83,33 40,00 88 

41 22 28 53 1,55 22,06 83,33 40,00 72 

5 22 38 56 1,30 33,14 83,33 40,00 102 

8 23 38 81 1,76 26,15 83,33 40,00 94 

21 31 29 84 1,56 34,52 80,00 30,00 83 

66 22 28 54 1,55 22,48 70,00 30,00 90 

65 26 33 75 1,64 27,89 83,33 40,00 83 

60 25 30 69 1,64 25,65 80,00 30,00 82 

63 32 25 58 1,53 24,78 73,33 40,00 77 

64 19 25 67 1,50 29,78 83,33 40,00 96 

70 18 26 54 1,63 20,32 80,00 30,00 95 

9 25 27 86 1,64 31,98 63,33 40,00 82 

40 29 28 75 1,65 27,55 70,00 30,00 89 

42 23 28 106 1,60 41,41 86,67 50,00 92 

54 15 28 57 1,53 24,35 70,00 30,00 77 

57 28 28 66 1,46 30,96 83,33 40,00 99 

58 28 31 83 1,68 29,41 73,33 40,00 82 

91 36 32 82 1,58 32,85 76,67 50,00 93 

92 24 30 66 1,56 27,12 83,33 40,00 81 

73 32 29 90 1,63 33,87 73,33 40,00 81 

96 26 29 87 1,65 31,96 83,33 40,00 88 

97 24 33 71 1,72 24,00 83,33 40,00 89 
PA-DLE= pressão arterial em decúbito lateral esquerdo, PA-DIF= pressão arterial diferencial 
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GESTANTES NORMOTENSAS     

         

Nº PACIENTE SC DDVE DDVE/SC DSVE DSVE/SC SEPTO PPVE EPR 

12 1,75 51,13 29,30 29,20 16,73 9,83 8,90 0,35 

13 1,64 46,03 28,07 28,90 17,62 8,73 8,53 0,37 

20 1,94 52,53 27,08 32,60 16,80 9,33 9,67 0,37 

29 1,50 46,47 30,98 31,13 20,76 10,00 10,00 0,43 

30 1,66 47,80 28,80 29,67 17,87 7,97 7,63 0,32 

31 2,11 49,70 23,55 27,73 13,14 10,63 9,13 0,37 

33 2,00 50,63 25,32 30,80 15,40 9,33 9,33 0,37 

34 1,85 48,90 26,43 30,00 16,22 9,67 9,83 0,40 

35 1,46 40,97 28,06 25,60 17,53 8,37 7,97 0,39 

39 1,60 40,77 25,48 25,57 15,98 7,60 8,57 0,42 

41 1,50 48,87 32,58 29,67 19,78 7,30 7,00 0,29 

5 1,35 46,80 34,67 28,57 21,16 9,33 9,23 0,39 

8 1,97 41,20 20,91 27,03 13,72 10,40 10,17 0,49 

21 1,83 51,63 28,21 32,43 17,72 8,40 9,70 0,38 

66 1,52 48,40 31,84 30,57 20,11 8,50 8,87 0,37 

65 1,81 55,77 30,81 37,30 20,61 9,30 8,37 0,30 

60 1,75 49,83 28,48 31,37 17,92 8,53 9,17 0,37 

63 1,54 43,57 28,29 26,03 16,90 8,20 8,03 0,37 

64 1,62 48,73 30,08 28,93 17,86 8,83 9,80 0,40 

70 1,57 46,37 29,53 28,20 17,96 8,57 7,97 0,34 

9 1,92 45,87 23,89 29,03 15,12 10,80 11,20 0,49 

40 1,82 48,73 26,78 28,13 15,46 9,20 8,67 0,36 

42 2,07 46,50 22,46 27,67 13,37 9,80 9,70 0,42 

54 1,53 46,63 30,48 31,93 20,87 8,50 8,33 0,36 

57 1,58 45,83 29,01 28,47 18,02 10,13 10,60 0,46 

58 1,92 50,97 26,55 31,33 16,32 9,00 9,33 0,37 

91 1,84 48,87 26,56 28,27 15,36 9,97 9,80 0,40 

92 1,66 50,17 30,22 34,53 20,80 8,20 9,17 0,37 

73 1,95 54,50 27,95 29,13 14,94 10,93 10,60 0,39 

96 1,94 55,47 28,59 33,93 17,49 9,63 9,77 0,35 

97 1,84 42,27 22,97 25,90 14,08 8,37 9,33 0,44 
SC= superfície corporal, EPR= espessura parietal relativa 
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GESTANTES NORMOTENSAS     

         

Nº PACIENTE MASSA MASSA/SC VOL-AE VOL-AE/SC FE ONDA E ONDA  A E/A 

12 217,33 124,55 48,67 27,89 73,67 1,08 0,52 2,08 

13 164,00 100,00 67,33 41,06 67,33 1,06 0,58 1,81 

20 231,33 119,24 59,96 30,91 67,67 0,69 0,48 1,44 

29 202,67 135,11 31,06 20,70 62,00 0,61 0,48 1,27 

30 152,33 91,77 50,55 30,45 68,00 0,89 0,41 2,19 

31 222,67 105,53 61,29 29,05 75,33 0,74 0,55 1,34 

33 212,67 106,33 57,53 28,76 69,33 0,76 0,79 0,96 

34 212,33 114,77 57,53 31,10 73,33 0,99 0,62 1,59 

35 124,67 85,39 25,14 17,22 69,00 0,89 0,43 2,07 

39 123,33 77,08 45,11 28,19 68,00 0,60 0,52 1,16 

41 141,33 94,22 30,30 20,20 69,67 0,75 0,60 1,25 

5 185,33 137,28 54,52 40,00 69,33 1,00 0,53 1,87 

8 174,00 88,32 25,69 13,00 63,67 0,69 0,50 1,37 

21 211,00 115,30 50,68 27,69 70,00 0,66 0,55 1,20 

66 179,33 117,98 42,68 28,08 66,50 0,66 0,45 1,46 

65 233,33 128,91 66,93 36,98 60,98 0,78 0,38 2,06 

60 193,00 110,29 54,64 31,22 66,72 0,84 0,49 1,71 

63 137,00 88,96 39,16 25,43 70,87 0,82 0,44 1,86 

64 199,67 123,25 57,84 35,70 71,11 1,00 0,59 1,69 

70 156,00 99,36 34,14 21,75 69,58 0,72 0,52 1,39 

9 226,33 117,88 52,78 27,49 66,67 0,85 0,50 1,70 

40 188,00 103,30 49,07 26,96 72,55 0,92 0,65 1,42 

42 195,00 94,20 69,49 33,57 71,18 0,77 0,42 1,83 

54 161,00 105,23 35,05 22,91 59,33 0,86 0,32 2,71 

57 207,67 131,43 52,88 33,47 67,93 0,74 0,63 1,16 

58 209,67 109,20 69,39 36,14 68,37 0,54 0,41 1,34 

91 216,67 117,75 59,73 32,46 72,83 0,68 0,62 1,09 

92 190,67 114,86 57,41 34,58 58,57 0,95 0,48 1,97 

73 303,33 155,56 78,29 40,15 77,34 0,94 0,77 1,22 

96 260,33 134,19 71,42 36,82 68,58 0,77 0,59 1,31 

97 147,00 79,89 38,45 20,90 69,07 0,77 0,36 2,11 
VOL-AE= volume do átrio esquerdo 
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GESTANTES NORMOTENSAS  

      

Nº PACIENTE ONDA S' ONDA  A' ONDA E' E/E' TEI 

12 8,00 8,00 13,00 8,10 0,25 

13 9,00 8,00 12,00 8,81 0,30 

20 11,00 9,00 23,00 3,06 0,32 

29 12,00 7,00 13,00 4,75 0,39 

30 10,00 6,00 17,00 5,34 0,34 

31 9,00 7,00 12,00 5,97 0,42 

33 9,00 10,00 14,00 5,60 0,29 

34 10,00 8,00 12,00 8,14 0,26 

35 8,00 7,00 13,00 6,85 0,38 

39 13,00 11,00 11,00 5,63 0,45 

41 9,00 12,00 14,00 5,58 0,25 

5 9,00 8,00 15,00 6,50 0,37 

8 8,00 8,00 10,00 6,65 0,48 

21 10,00 9,00 20,00 3,37 0,49 

66 11,00 9,00 18,00 3,62 0,32 

65 10,00 8,00 18,00 4,43 0,38 

60 11,00 10,00 15,00 5,56 0,41 

63 10,00 9,00 24,00 3,36 0,40 

64 11,00 10,00 22,00 4,53 0,26 

70 11,00 8,00 21,00 3,42 0,33 

9 8,00 11,00 12,00 7,18 0,30 

40 11,00 11,00 14,00 6,73 0,26 

42 10,00 8,00 14,00 5,59 0,45 

54 10,00 7,00 14,00 5,98 0,33 

57 11,00 10,00 15,00 5,02 0,34 

58 12,00 11,00 14,00 3,93 0,42 

91 13,00 11,00 16,00 4,32 0,36 

92 10,00 9,00 15,00 6,38 0,34 

73 9,00 10,00 12,00 7,94 0,30 

96 12,00 11,00 18,00 4,24 0,38 

97 13,00 7,00 18,00 4,22 0,46 
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GESTANTES HIPERTENSAS     

         

Nº PACIENTE IDADE SEMANAS PESO ALTURA IMC PA-DLE PA-DIF FC 

45 32 26 90 1,57 36,51 93,33 40,00 86 

46 19 29 86 1,60 33,59 83,33 40,00 84 

47 32 30 71 1,57 28,80 70,00 30,00 99 

49 24 26 91 1,60 35,55 83,33 40,00 99 

52 25 30 80 1,58 32,05 83,33 40,00 78 

27 36 28 82 1,52 35,49 80,00 60,00 82 

32 36 28 89 1,56 36,57 83,33 40,00 92 

38 21 33 75 1,60 29,30 70,00 60,00 78 

44 23 31 96 1,68 34,01 76,67 50,00 85 

17 30 24 67 1,78 21,15 63,33 40,00 77 

25 31 29 89 1,68 31,53 96,67 50,00 75 

69 32 27 69 1,58 27,64 93,33 40,00 81 

67 38 35 72 1,72 24,34 83,33 40,00 78 

71 31 26 70 1,57 28,40 93,33 40,00 76 

62 30 26 83 1,56 34,11 86,67 50,00 96 

56 20 33 80 1,60 31,25 83,33 40,00 85 

59 41 25 71 1,66 25,77 83,33 40,00 90 

51 39 32 93 1,60 36,33 90,00 30,00 97 

53 36 28 91 1,61 35,11 83,33 40,00 99 

50 23 30 73 1,60 28,52 70,00 30,00 104 

43 30 29 93 1,65 34,16 90,00 60,00 80 

78 27 27 102 1,64 37,92 93,33 40,00 79 

72 35 28 70 1,53 29,90 93,33 40,00 77 

82 40 32 74 1,55 30,80 83,33 40,00 87 

83 31 26 74 1,58 29,64 76,67 50,00 81 

85 29 25 93 1,51 40,79 76,67 50,00 82 

86 45 29 79 1,57 32,05 90,00 30,00 78 

87 35 26 100 1,55 41,62 83,33 40,00 92 

100 37 34 89 1,70 30,80 93,33 40,00 80 

99 34 26 138 1,77 44,05 93,33 40,00 88 

88 28 27 89 1,73 29,74 83,33 40,00 68 
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GESTANTES HIPERTENSAS     

         

Nº PACIENTE SC DDVE DDVE/SC DSVE DSVE/SC SEPTO PPVE EPR 

45 1,90 50,03 26,33 30,47 16,04 10,50 10,80 0,43 

46 1,89 51,97 27,50 31,53 16,68 9,20 11,30 0,43 

47 1,71 47,13 27,56 29,20 17,08 10,17 10,00 0,42 

49 1,93 48,53 25,15 30,77 15,94 10,80 12,23 0,50 

52 1,81 52,03 28,75 32,60 18,01 9,50 10,67 0,41 

27 1,78 49,17 27,62 28,07 15,77 9,83 9,47 0,39 

32 1,88 54,73 29,11 30,97 16,47 9,13 9,70 0,35 

38 1,78 53,50 30,06 31,27 17,57 9,83 9,37 0,35 

44 2,05 49,03 23,92 33,27 16,23 9,17 9,13 0,37 

17 1,83 56,33 30,78 35,53 19,42 7,60 8,57 0,30 

25 1,98 54,43 27,49 31,93 16,13 9,83 9,83 0,36 

69 1,77 49,37 27,89 27,80 15,71 9,03 10,43 0,42 

67 1,84 46,30 25,16 28,80 15,65 9,17 9,77 0,42 

71 1,76 46,97 26,69 30,90 17,56 10,30 9,60 0,41 

62 1,83 48,07 26,27 28,97 15,83 9,50 12,07 0,50 

56 1,83 47,57 25,99 31,53 17,23 8,53 9,00 0,38 

59 1,79 47,57 26,57 27,17 15,18 8,83 9,17 0,39 

51 1,95 48,57 24,91 30,40 15,59 7,73 8,03 0,33 

53 1,94 51,80 26,70 26,37 13,59 10,13 11,60 0,45 

50 1,76 43,70 24,83 26,70 15,17 8,70 9,33 0,43 

43 1,99 49,20 24,72 30,23 15,19 8,53 8,20 0,33 

78 2,07 59,43 28,71 32,97 15,93 9,07 12,37 0,42 

72 1,68 46,00 27,38 29,90 17,80 9,47 9,03 0,39 

82 1,73 49,33 28,52 26,83 15,51 7,40 8,87 0,36 

83 1,76 44,03 25,02 28,43 16,16 9,60 9,63 0,44 

85 1,87 52,43 28,04 32,47 17,36 8,03 9,00 0,34 

86 1,80 47,60 26,44 29,43 16,35 10,27 10,43 0,44 

87 1,97 50,47 25,62 30,23 15,35 11,57 10,43 0,41 

100 2,00 51,47 25,73 28,60 14,30 7,70 9,13 0,35 

99 2,49 56,27 22,60 35,03 14,07 9,33 10,27 0,36 

88 2,03 56,40 27,78 36,17 17,82 10,60 10,77 0,38 
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GESTANTES HIPERTENSAS     

         

Nº PACIENTE MASSA MASSA/SC VOL-AE VOL-AE/SC FE ONDA E ONDA  A E/A 

45 248,67 130,88 53,24 28,02 69,33 0,73 0,64 1,15 

46 231,67 122,57 60,69 32,11 69,33 0,84 0,55 1,53 

47 209,33 122,42 52,62 30,77 68,33 0,91 0,60 1,53 

49 264,00 136,79 63,17 32,73 66,00 0,83 0,44 1,89 

52 247,67 136,83 68,29 37,73 67,00 0,86 0,56 1,53 

27 211,67 118,91 67,10 37,70 74,00 1,22 1,04 1,17 

32 245,33 130,50 48,44 25,77 74,00 0,66 0,65 1,03 

38 241,67 135,77 53,67 30,15 72,33 1,31 0,72 1,81 

44 196,67 95,93 51,97 25,35 59,33 0,67 0,47 1,43 

17 211,67 115,66 57,26 31,29 66,00 0,86 0,44 1,93 

25 258,33 130,47 88,19 44,54 71,67 1,12 0,65 1,73 

69 215,33 121,66 55,77 31,51 74,28 1,02 0,50 2,03 

67 187,00 101,63 50,70 27,55 67,85 0,52 0,42 1,23 

71 204,67 116,29 47,79 27,15 63,03 0,86 0,41 2,09 

62 242,33 132,42 55,42 30,28 70,00 0,88 0,59 1,50 

56 176,33 96,36 38,59 21,09 62,55 0,69 0,44 1,55 

59 182,33 101,86 51,45 28,74 73,90 0,88 0,76 1,15 

51 159,00 81,54 50,20 25,75 67,23 0,57 0,66 0,86 

53 271,67 140,03 108,60 55,98 80,12 0,93 1,07 0,86 

50 158,67 90,15 46,80 26,59 69,58 0,66 0,57 1,16 

43 175,67 88,27 88,28 44,36 68,70 0,85 0,44 1,92 

78 334,00 161,35 76,47 36,94 74,49 0,99 0,65 1,54 

72 179,33 106,75 51,74 30,80 64,19 0,60 0,56 1,07 

82 170,67 98,65 48,66 28,13 76,43 0,75 0,60 1,24 

83 175,33 99,62 47,26 26,85 64,87 0,80 0,50 1,61 

85 200,33 107,13 51,89 27,75 67,66 0,88 0,55 1,61 

86 220,67 122,59 39,55 21,97 68,25 0,92 0,63 1,46 

87 264,00 134,01 54,96 27,90 70,45 0,85 0,70 1,21 

100 190,67 95,33 50,50 25,25 75,29 0,61 0,55 1,11 

99 270,67 108,70 77,62 31,17 67,14 0,51 0,49 1,04 

88 304,67 150,08 64,60 31,82 64,63 1,00 0,81 1,24 
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GESTANTES HIPERTENSAS        

      

Nº PACIENTE ONDA S' ONDA  A' ONDA E' E/E' TEI 

45 9,00 13,00 9,00 7,82 0,35 

46 12,00 9,00 16,00 5,20 0,45 

47 10,00 13,00 13,00 6,91 0,35 

49 10,00 9,00 13,00 6,33 0,28 

52 10,00 7,00 12,00 7,10 0,34 

27 9,00 10,00 11,00 10,90 0,25 

32 10,00 14,00 12,00 5,61 0,38 

38 9,00 9,00 11,00 11,70 0,31 

44 10,00 8,00 17,00 3,88 0,28 

17 10,00 11,00 13,00 6,59 0,28 

25 8,00 10,00 11,00 10,15 0,29 

69 10,00 9,00 15,00 6,70 0,36 

67 10,00 10,00 12,00 4,49 0,40 

71 9,00 8,00 11,00 7,62 0,37 

62 9,00 12,00 10,00 8,66 0,34 

56 10,00 10,00 14,00 4,96 0,38 

59 10,00 11,00 13,00 6,83 0,32 

51 10,00 13,00 11,00 5,15 0,40 

53 13,00 19,00 10,00 9,11 0,32 

50 10,00 10,00 17,00 3,98 0,38 

43 14,00 10,00 20,00 4,32 0,30 

78 8,00 8,00 12,00 8,39 0,38 

72 10,00 13,00 14,00 4,19 0,39 

82 10,00 12,00 12,00 6,22 0,31 

83 9,00 9,00 16,00 5,00 0,34 

85 12,00 11,00 16,00 5,39 0,35 

86 8,00 8,00 11,00 8,27 0,44 

87 9,00 9,00 8,00 10,89 0,35 

100 12,00 13,00 13,00 4,55 0,43 

99 9,00 8,00 10,00 4,94 0,60 

88 11,00 11,00 11,00 9,38 0,34 
 


