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Resumo 

 

A gestação é um momento esperado na vida de muitas mulheres. Nesse momento 

desenvolvem-se expectativas para a mulher e família, quando pode trazer muitas dúvidas, 

anseios, alegrias, tristezas e preocupações para os envolvidos. Portanto tem-se como objetivos 

propostos da pesquisa: Identificar quantas mulheres com Doença Trofoblástica Gestacional foram 

atendidas pela Maternidade do HUAP/UFF de janeiro de 2007 a dezembro de 2011; Caracterizar a 

Doença Trofoblástica Gestacional dessas mulheres internadas quanto as variáveis: idade, 

paridade, classificação clínica, tratamento e complicações clínicas; e Relacionar essas 

variáveis advindas da Doença Trofoblástica Gestacional. Trata-se de um estudo descritivo e 

retrospectivo, com abordagem quantitativa, que utilizou como unidade de análise ao 

prontuários das pacientes com diagnóstico de Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) no 

período de 2007 a 2011. O cenário de coleta de dados foi o setor de Arquivo Médico do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)/Universidade Federal Fluminense (UFF), 

localizado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Os sujeitos, pesquisados por meio da análise 

de prontuário, foram 32 mulheres internadas em decorrência da Doença Trofoblástica 

Gestacional (DTG). Este estudo foi autorizado e liberado para início da coleta dos dados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, 

sob o número do protocolo 182.273, em 11/01/2013. Enquanto análise e discussão, o estudo 

apontou que nem todas as variáveis pesquisadas nos prontuários da Doença Trofoblástica 

Gestacional se relacionam, utilizando como embasamento citações da literatura pertinente. 

 

Palavras-chave:   Doença Trofoblástica Gestacional; Gravidez de Alto Risco; Mola Hidatiforme. 
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Abstract 

 
Pregnancy is a time in the expected lives of many women. Right now develop expectations 

for his wife and family when you can bring a lot of doubts, anxieties, joys, sorrows and 

concerns for those involved. So how has proposed objectives of the research: Identify how 

many women with gestational trophoblastic disease were met by the Maternity HUAP / UFF, 

january 2007 to december 2011; characterize gestational trophoblastic disease such as women 

hospitalized following variables: age, parity, clinical classification, treatment and clinical 

complications, and relate these variables resulting from gestational trophoblastic disease. This 

is a descriptive and retrospective study with a quantitative approach, which used as the unit of 

analysis charts of patients with a diagnosis of gestational trophoblastic disease (GTD) in the 

period from 2007 to 2011. The scenario of data collection was the sector's Medical File 

Antonio Pedro University Hospital (HUAP) / Universidade Federal Fluminense (UFF), 

located in the city of Niterói, Rio de Janeiro. The subjects studied by analysis of medical 

records, 32 women were hospitalized as a result of gestational trophoblastic disease (GTD). 

This study was approved and released to the beginning of data collection by the Research 

Ethics Committee of the Faculty of Medicine, Universidade Federal Fluminense, under the 

protocol number 182,273 on 11/01/2013. While discussion and analysis, the study showed 

that not all the variables studied the medical records of gestational trophoblastic disease are 

related, using as basis of relevant literature citations. While discussion and analysis, the study 

showed that not all the variables studied the medical records of gestational trophoblastic 

disease are related, using as basis of relevant literature citations. 

 

Keywords: Gestational Trophoblastic Disease; Pregnancy, High-Risk; Hydatidiform Mole. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A gestação é um momento esperado na vida de muitas mulheres. Nesse momento 

desenvolvem-se expectativas para a mulher e família, quando pode trazer muitas dúvidas, 

anseios, alegrias, tristezas e preocupações para os envolvidos. 

Pereira e Bachion (2005, p. 659) relatam que: 

 

A gravidez constitui um período do ciclo de vida, que na maioria das vezes poderia 

transcorrer sem desvios da saúde, porém envolve em si uma crise adaptativa 

caracterizada por complexas transformações fisiológicas, emocionais, interpessoais e 

sócio-demográficas, as quais implicam em um potencial de risco eminente e por isso 

demanda atenção caráter multidisciplinar de saúde.  

 

Essa gestante pode desenvolver patologias associadas trazendo complicações para a 

gestação. Uma dessas patologias pode ser a Doença Trofoblástica Gestacional (DTG), que 

pode desenvolver-se no primeiro trimestre da gestação e levar a gestante ao abortamento 

espontâneo ou procedimentos como curetagem ou terapia com quimioterápicos. 

Para Montenegro e Rezende (2011, p.244), que classificam baseados na Organização 

Mundial de Saúde, a Doença Trofoblástica Gestacional pode apresentar-se como: Mola 

hidatiforme, Mola invasora, Coriocarcinoma e Tumor trofoblástico do sítio placentário.  
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1.1 Problematização 

 

Durante a realização do Ensino Teórico-Prático (ETP) da disciplina de Enfermagem 

no Gerenciamento da Assistência em Saúde II, ministrada no sétimo período do Curso de 

Graduação em Enfermagem e Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense (UFF), pude acompanhar, nos períodos 

correspondentes aos meses de agosto e setembro de 2011, as atividades realizadas pela equipe 

de Enfermagem da Maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP)/Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado no Centro da cidade de Niterói, 

Rio de Janeiro, e observar rotinas, métodos de cuidado e o papel do enfermeiro no 

gerenciamento do setor. Em uma conversa com a enfermeira diarista do setor, a mesma me 

informou que o número de mulheres com Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) estava 

aumentado na maternidade. 

A partir desse momento comecei a perguntar-me se realmente estava aumentando os 

casos de internação de mulheres com DTG, e quais as suas características e complicações 

clínicas ocorridos na Maternidade do HUAP/UFF. 

 

1.2 Objeto de Estudo 

 

E, portanto pelos motivos expostos, proponho como objeto de estudo os resultados 

de cinco anos de atividade da Maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro/UFF 

direcionado às mulheres com Doença Trofoblástica Gestacional. 

 

1.3 Hipóteses 

 

 Não há relação das variáveis: idade, paridade, classificação clínica, tratamento e 

complicações clínicas, advindas da Doença Trofoblástica Gestacional 

diagnosticada nas mulheres atendidas pela Maternidade do HUAP/UFF de janeiro 

de 2007 a dezembro de 2011. 

 Há relação das variáveis: idade, paridade, classificação clínica, tratamento e 

complicações clínicas, advindas da Doença Trofoblástica Gestacional 

diagnosticada nas mulheres atendidas pela Maternidade do HUAP/UFF de janeiro 

de 2007 a dezembro de 2011. 
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1.4 Objetivo Geral 

 

 Este estudo tem como objetivo geral conhecer os resultados de cinco anos de 

atividade da Maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro direcionado às mulheres 

com Doença Trofoblástica Gestacional. 

 

      1.5 Objetivos Específicos 

 

 Identificar quantas mulheres com Doença Trofoblástica Gestacional foram atendidas 

pela Maternidade do HUAP/UFF de janeiro de 2007 a dezembro de 2011; 

 Caracterizar a Doença Trofoblástica Gestacional dessas mulheres internadas 

quanto as variáveis: idade, paridade, classificação clínica, tratamento e 

complicações clínicas. 

 Relacionar essas variáveis advindas da Doença Trofoblástica Gestacional. 

 

 

   1.6 Justificativa 

 

A justificativa desse estudo versa sobre a caracterização da Doença Trofoblástica 

Gestacional quanto as variáveis: idade, paridade, classificação clínica, tratamento e 

complicações clínicas. O enfermeiro tem a função de coordenar a equipe de enfermagem para 

um melhor cuidado prestado e interagir com a equipe multidisciplinar sobre a melhor forma 

de tratamento. Em virtude disso, decidi abordar essa temática, tendo em vista a falta de 

literatura produzida por enfermeiros e a necessidade de agregar conhecimento para um 

cuidado diferenciado. 

 

1.7 Relevância 

 

A relevância desse estudo recai mais uma vez na importância de fortalecer a 

interação entre a equipe multidisciplinar em prol a um melhor cuidado com esta mulher. Faz-

se necessário maior estudo desta temática visto a falta de literatura abordando a Doença 

Trofoblástica Gestacional. 
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1.8 Contribuições 

 

Entendo como contribuição desse estudo para a assistência a possibilidade do 

enfermeiro diferenciar os cuidados prestados às portadoras de Doença Trofoblástica 

Gestacional, levando em consideração as características da patologia; para o ensino, este 

trabalho se faz necessário para a educação do profissional de saúde, visando um melhor 

conhecimento sobre o tema em questão; e para a pesquisa, os resultados serão importantes 

pois não há trabalhos na literatura produzidos por enfermeiros sobre a Doença Trofoblástica 

Gestacional, e isto se faz necessário para troca de conhecimentos e maior entendimento desse tema. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Gestação de Alto Risco 

 

As gestações, seguindo o enfoque de risco, podem ser classificadas em baixo risco e 

alto risco. Essa classificação visa medir com antecedência a ocorrência de algum resultado 

não desejado, evitando assim alguma consequência na gestação que envolva a vida da 

gestante e/ou do feto. 

Com base no Ministério da Saúde (2010, p.11), a gravidez de alto risco “trata-se de 

uma situação limítrofe que pode implicar riscos tanto para a mãe quanto para o feto e há um 

determinado número de gestantes que, por características particulares, apresentam maior 

probabilidade de evolução desfavorável”. 

Os fatores que contribuem para uma gestação de alto risco, segundo o Ministério da 

Saúde (Idem, p.12) são:   

 

Idade maior que 35 anos; Idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 anos; 

Altura menor que 1,45m; Peso pré-gestacional menor que 45kg e maior que 75kg 

(IMC<19 e IMC>30);  Anormalidades estruturais nos órgãos reprodutivos; Situação 

conjugal insegura; Conflitos familiares; Baixa escolaridade; Condições ambientais 

desfavoráveis; Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; Hábitos de vida – fumo e 

álcool; Abortamento habitual; Morte perinatal explicada e inexplicada; História de 

recém-nascido com crescimento restrito ou malformado; - Parto pré-termo anterior; 

Esterilidade/infertilidade; Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que 

cinco anos; Nuliparidade e grande multiparidade; Síndrome hemorrágica ou 

hipertensiva; Diabetes gestacional; Cirurgia uterina anterior (incluindo duas ou mais 

cesáreas anteriores); Hipertensão arterial; Cardiopatias; Pneumopatias; Nefropatias; 

Endocrinopatias (principalmente diabetes e tireoidopatias); Hemopatias; Epilepsia; 

Doenças infecciosas (considerar a situação epidemiológica local); Doenças 

autoimunes; Ginecopatias;  Neoplasias. 
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A gestação de alto risco deve ser identificada durante o pré-natal. O profissional deve 

estar treinado para examinar e identificar qualquer fator de risco e complicadores da gestação.  

O Ministério da Saúde (2010, p.12) ressalta que: 

  

 

A adolescência, em si, não é fator de risco para a gestação. Há, todavia, 

possibilidade de risco psicossocial, associado à aceitação ou não da gravidez (tentou 

interrompê-la?), com reflexos sobre a vida da gestante adolescente que podem se 

traduzir na adesão (ou não) ao preconizado durante o acompanhamento pré-natal. 

 

 

Em razão de toda a sua complexidade, a gestação de alto risco não pode ser encarada 

apenas do ponto de vista biológico e limitar-se apenas à visão de um profissional, é 

importante o trabalho conjunto de uma equipe multidisciplinar. (PROENF, 2009, p.47). 

A gravidez de uma mulher com Doença Trofoblástica Gestacional é considerada uma 

gestação de risco por causa das possíveis morbidades e mortalidades associadas à mãe e ao 

feto, além de problemas psicossociais envolvendo a gravidez e o tratamento dessa patologia. 

  

2.2 Doença Trofoblástica Gestacional 

 

A Doença Trofoblástica Gestacional não é muito frequente, mas representam uma 

preocupação acerca do prognostico por se tratar de uma doença em que o embrião não se 

desenvolve, em seu lugar é originado uma estrutura celular neoplásica. 

Montenegro e Rezende (2011, p. 244), que a classifica baseados na Organização 

Mundial de Saúde, a Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) pode apresentar-se como: mola 

hidatiforme, mola invasora, coriocarcinoma e tumor trofoblástico do sítio placentário (são 

subtemas da NTG).  

Esses tumores são caracterizados, por Pontes e Feitosa (2010, p.2), como: 

 

Blastomas originados do tecido de revestimento das vilosidades coriais (cito e 

sinciciotrofoblásto) e apresentam aspectos degenerativos (hidropsia do estoma) e 

proliferativos. Aparecem, geralmente, sob forma de vesículas diferentes tamanhos e 

que contém, em seu interior, maior ou menos quantidade de substância serosa. 

 

 

Um dos tipos de Neoplasia Trofoblástica Gestacional são as “molas hidatiformes, 

completa ou parcial, consistem em duas doenças distintas, com características próprias 

citogenéticas, histopatológicas e clínicas, embora o tratamento seja similar” 

(MONTENEGRO e REZENDE, 2011, p. 289)  
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 A sintomatologia apresentada pelas gestantes portadoras de DTG, segundo Belford, 

Braga e Freire (2008, p. 114), foi: 

 
Hemorragia transvaginal em 85,7% (6/7), útero grande para a idade gestacional em 

42,8% (3/7), hiperêmese em 42,8% (3/7), cistos tecaluteínicos dos ovários em 28,5% 

(2/7) e edema dos membros inferiores em 14,2% (1/7), nenhuma paciente cursando 

com toxemia. O nível inicial de gonadotrofina esteve entre 10.000 e 100.000 

mUI/mL em 52,7% (4/7) e acima de 100.000 em 48,2% (3/7).  

 

 

Os títulos iniciais de Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) são mais elevados nos 

casos de mola completa do que nos casos de mola parcial, além disso o útero aumenta de 

tamanho além do esperado para a idade gestacional. 

As complicações mais comuns de uma gravidez molar incluem pré-eclâmpsia, 

hipertireoidismo, anemia, hiperêmese gravídica, sendo estas complicações mais frequentes em 

casos de mola completa. 

Os tumores gerados pela DTG são localizados e não invasivos, e se desenvolvem por 

um erro durante a fecundação.   

A mola completa, segundo Montenegro e Rezende (2011, p. 286) “origina-se de um 

equívoco da fertilização. Por alguma razão desconhecida o óvulo perde sua carga genética 

haplóide – “esvazia-se” – sendo fecundado por espermatozóide aparentemente normal, 

cromossomialmente 23X”.  

Um cariótipo deste tipo pode ser encontrado em pacientes com mola hidatiforme 

recorrente, pois pode ser associada a condições autossômica do indivíduo e isso predispõe a 

gravidez molar. 

Macroscopicamente pode-se observar, segundo Montenegro e Rezende (Idem, p. 

286), “feto, cordão e membranas sempre ausentes. Histopatologia: o trofoblasto – sincício e 

citotrofoblásto – mostra acentuada de sistemática hiperplasia com anaplasia celular. Vêem-se, 

em certos exemplos, vilosidades atróficas e hiperplasia trofoblástica discreta”.  

Em relação à mola parcial segundo Freitas, Martins-Costa, Magalhães (2011, p. 555)  

“Geralmente se origina da fecundação de um óvulo por dois espermatozóides, resultando em 

uma triploidia (69 XXX; 69XXY ou 69 XYY)”. Macroscopicamente, observa-se: “Feto, 

cordão e membrana amniótica frequentemente presente. Não deixa de ser documentada a 

presença de vilosidades normais. Histopatologia: as vilosidades hidrópicas exibem hiperplasia 

moderada, sem anaplasia celular” (MONTENEGRO e REZENDE, 2011, p. 286; 288).  

Freitas, Martins-Costa, Magalhães (2011, p. 555) afirmam que: 
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O abortamento espontâneo é a evolução natural de 99% das molas parciais [...]. 

Assim, uma mola hidatiforme parcial é muitas vezes diagnosticada de forma 

equivocada como um aborto incompleto ou inevitável, e o diagnóstico correto de 

DTG é feito somente após a análise histopatológica do espécime cirúrgico.  

 

 

A mola invasora, coriocarcinoma e tumor trofoblástico do sítio placentário (PSTT) 

podem desenvolver-se após uma gravidez molar, mas somente o coriocarcinoma e o PSTT 

podem ocorrer também após o aborto, tanto o espontâneo quanto o induzido, gravidez 

ectópica ou pré-termo/gestação a termo. Freitas, Martins-Costa, Magalhães (2011, p. 555)  

afirmam que A sintomatologia pode variar de acordo com a implantação das metástases: 

 

Pode haver sangramento vaginal quando houver metástase nesse nível, dispnéia, 

tosse e hemoptise se os pulmões estiverem acometidos, sangramento retal quando 

houver acometimento gastrointestinal (raro), cefaléia e outros sintomas neurológicos 

conforme a localização da metástase no cérebro. Os locais mais acometidos pelas 

metástases são, pela ordem, pulmão, vagina, pelve, cérebro e fígado. 

 

 

A mola invasora, para Montenegro e Rezende (2011, p. 292) “é doença confinada ao 

útero, caracterizada pela presença de vilosidades coriônicas hidrópicas, com proliferação 

trofoblástica que invade diretamente o miométrio. A mola invasora é sempre sequela da mola 

hidatiforme”. Ela normalmente aparece como uma ou mais massas mal definidas no útero. 

Para Montenegro e Rezende (2011, p. 290): 

 

O diagnóstico de mola hidatiforme pode ser feito no primeiro trimestre da gravidez. 

O sinal mais comum é o sangramento, muitas vezes, acompanhado da expulsão das 

vesículas molares. Outros sinais e sintomas incluem o aumento do útero maior do 

que o esperado para a idade da gravidez, ausência de batimentos cardíacos fetais (bcf), 

cistos tecalutínicos, hiperêmese gravídica e nível anormalmente elevado de hCG.  

 

 

Em relação ao coriocarcinoma, Montenegro e Rezende (Idem, p. 293) afirmam que 

“a constituição celular do coriocarcinoma é dimórfica, com a presença de sincício e 

citotrofoblásto, mas não forma estrutura vilosa. É muito invasivo e metástico”. 

É caracterizado por histologia única e é macroscopicamente granular, possuindo 

extensas áreas necrosadas e hemorrágicas. Freitas, Martins-Costa, Magalhães (2011, p. 556) 

relatam que “ocorre desarranjo dos elementos do sinciciotrofoblásto e do citotrofoblástico 

com frequentes figuras de mitose e grandes células multinucleadas”.  

“As dimensões variam de exíguas a volumosas massas, que diferenciam o órgão, e 

podem ser únicas ou múltiplas, vir rompendo ou não o peritônio” (MONTENEGRO e 

REZENDE, 2011, p. 293)  

Freitas, Martins-Costa, Magalhães (2011, p. 556) mencionam que: 
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A apresentação clínica típica é a hemorragia pós-parto tardio que persiste para além 

do habitual de 6 a 8 semanas. As hemorragias primárias ou secundárias são outras 

apresentações comuns. No entanto, o sangramento vaginal anormal pode 

desenvolver-se um ano ou mais depois de uma gravidez antecedente. 

 

  

O tumor trofoblástico do sítio placentário pode ocorrer após a gravidez normal, 

abortamento, gravidez ectópica ou a mola hidatiforme. Ela se origina do trofoblásto 

intermediário e suas células “invadem o miométrio e produzem hCG (nível baixo) e lactogênio 

placentário humano (hPL). O quadro clínico mais comum é o de amenorréia, seguida de 

sangramento vaginal e aumento do volume uterino” (MONTENEGRO e REZENDE, 2011, p. 293) 

Além desses sintomas a síndrome nefrótica também tem sido relatada. 

Para Belford e Braga (2004, p. 484): 

 

 
A incorporação sistemática da ultra- sonografia na propedêutica da gravidez inicial, 

ocorrida nas últimas décadas, tornou o diagnóstico da mola mais fácil e imediato, 

fazendo com que as manifestações clínicas habituais se tornassem menos intensas ou 

mesmo não chegassem a se exibir. A partir de então, diversos estudos têm procurado 

cotejar seus dados recentes com registros históricos, a fim de avaliar se as 

manifestações clínicas da DTG, de fato, haviam diminuído.  

 

Utilizando a ultra-sonografia, as pacientes com mola exibem imagens típicas como  

útero cheio de material ecogênico, contendo múltiplas vesículas anecoicas de diferentes 

tamanhos, sem fluxo intra-uterino; não há feto nem bcf. Na mola parcial, placenta grande de 

aspecto normal com lesões intraplacentárias anecoicas difusas. (MONTENEGRO e 

REZENDE, 2011, p. 290). 

O autor supracitado refere que a aspiração a vácuo é o método de eleição do 

esvaziamento molar. Cuidados devem ser redobrados com úteros grandes. O procedimento 

inclui a dilatação cervical e é realizada habitualmente sob anestesia geral. 

Alguns cuidados devem ser realizados antes do esvaziamento da cavidade uterina, 

Andrade (2009, p.97) menciona que: 

 

A paciente deve ser submetida à avaliação clínica com destaque para o diagnóstico 

de eventuais complicações, como hipertireoidismo, indícios de insuficiência 

respiratória, anemia e pré-eclâmpsia. Todas estas situações devem ser corrigidas 

antes do procedimento.  

 

 

“A histerectomia com a conservação dos anexos pode ser alternativas para a 

aspiração a vácuo em mulheres que não querem mais ter filhos. A histerectomia reduz o risco 
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de NTG pós-molar quando comparada ao esvaziamento por aspiração” (MONTENEGRO e 

REZENDE, 2011, p. 291). 

Em todos os casos as pacientes devem fazer realizar a radiografia de tórax e coleta 

de sangue para dosagem da quantidade da subunidade PhCG. Andrade (2009, p.97) ainda 

afirma que “pacientes Rh negativas devem receber imunoglobulina nas doses habituais ao 

tempo do esvaziamento, visto que o trofoblasto expressa o fator RhD”. Tiezzi et al (2000, p. 

336) referem que: 

 

O modelo de seguimento para pacientes com doença trofoblástica gestacional que 

inclui dosagens semanais de gonadotrofina até a negativação e mensais por pelo 

menos seis meses associadas a exame físico periódico tem sido desafiado de várias 

formas.   

 
 

Segundo Belford, Braga e Freire (2008, p. 117): 

 

 

Durante o seguimento pós-molar, estabilizando-se ou elevando-se os níveis de P-

hCG, dosados hebdomadariamente, deve-se iniciar a quimioterapia. A quimioterapia 

induz remissão na grande maioria de casos e, após 12 meses de níveis normalizados 

de P-hCG, atesta-se a cura.  

 
 

As pacientes que obtiveres os indicadores de maior alto risco devem ser estimuladas 

a frequentar os retornos e a continuar com o seguimento. Em casos de seguimento 

problemático, a quimioterapia profilática deve ser considerada.  

Em seu estudo, Neto (2007, p.52) observou que “resultados obstétricos e perinatais 

entre pacientes que se submeteram a quimioterapia e aquelas e envolveram para remissão 

espontânea não mostram diferença significativa”. 

“Nos casos de NTG de alto risco o tratamento é feito com esquemas contendo vários 

agentes quimioterápicos, a constituir poliquimioterapia. São regimes por vezes tóxicos, mas 

que tem permitido taxas de cura satisfatórias [...]” (Idem, p. 19).  

Neto, (Idem, p.26) afirma que: 

 

Atualmente, os especialistas preconizam contracepção pelo menos durante um ano 

em pacientes com NTG, depois do sucesso da quimioterapia. Entretanto, no caso de 

uma paciente conceber antes de completar um ano pós-tratamento, não é necessária 

a interrupção da gravidez, aconselhando-se pré-natal cuidadosos para vigiar o 

desenvolvimento e a vitalidade do feto. 

 

Em seu estudo, Neto (2007, p.52) observou que “resultados obstétricos e perinatais 

entre pacientes que se submeteram a quimioterapia e aquelas e envolveram para remissão 

espontânea não mostram diferença significativa”. 
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Em relação a futuras gestações, Freitas, Martins-Costa, Magalhães (2011, p. 563) 

relatam que “após o tratamento com sucesso de uma gestação molar, o risco de uma futura 

gestação molar é de 1 a 2%”. 

A NTG mesmo sendo considerado um caso com pouca frequência deve ser 

diagnosticada o quanto antes para que possa começar o tratamento, visando favorecer o 

melhor prognostico para a mãe e o feto. Nos casos mais graves é utilizado à quimioterapia 

como forma de tratamento de escolha para combater esta doença. Na maioria dos casos, o 

tratamento é efetivo, sendo a mulher capaz ter outras gestações sem a ocorrência de gravidez molar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa e abordagem metodológica 

         

  Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa, que 

utilizou como unidade de análise ao prontuários das pacientes com diagnóstico de Doença 

Trofoblástica Gestacional (DTG) no período de 2007 a 2011. 

“A abordagem quantitativa é frequentemente aplicada nos estudos descritivos, que 

procuram descobrir e classificar as relações entre as variáveis, bem como nos que identificam 

a relação de casualidade entre os fenômenos” (TEIXEIRA e PACHECO, 2000, p.60). 

Quanto a um estudo descritivo Pina (2006), no portal de Saúde Pública, menciona que: 

 

Um estudo descritivo é aquele que ambiciona apenas estimar os parâmetros de uma 

população, nomeadamente proporções, médias, etc. Não necessita de elaboração de 

hipóteses de estudo, pois trata-se apenas de uma “fotografia” da situação. Tais 

estudos tem a importância fundamental de serem sempre o primeiro passo da 
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investigação. Deles nascem as hipóteses que poderão ser estudadas em estudos mais 

sofisticados. 

 

Em relação ao método descritivo, Gil (2008, p.28) menciona que esse tipo de pesquisa 

tem como principal objetivo a descrição das características de uma determinada população ou 

a relação entre as variáveis. Esse mesmo autor ainda afirma que “as pesquisas descritivas são, 

[…], as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com as práticas”.  

Entende-se por estudo retrospectivo “quando o trabalho é realizado a partir de dados 

obtidos pelo levantamento de prontuários, nos quais os pacientes foram seguidos e/ou 

tratados sem protocolo previamente padronizado” (CARVALHO e SOARES, 2000). No 

estudo retrospectivo, o processo a ser pesquisado já aconteceu, por isso os indivíduos são 

seguidos do “efeito” para a “causa”. 

 

3.2 Cenário de Estudo 

 

O cenário de coleta de dados proposto para esta pesquisa foi o setor de Arquivo 

Médico do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)/Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Localizado na cidade de Niterói, Rio de Janeiro.  

Para tanto foi solicitado ao Diretor Médico do referido Hospital Universitário o Termo 

de Autorização da Unidade (ANEXO 1), que foi deferido, apontando a sua ciência e 

autorização para a coleta da pesquisa, após liberação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFF. 

O Arquivo Médico se localiza no 2º andar do Hospital Universitário Antônio Pedro, 

que guarda os prontuários dos atendimentos realizados pelo Hospital e os livros de registros 

das internações. 

O HUAP foi escolhido como cenário de pesquisa por se tratar do Hospital 

Universitário da UFF, onde é realizado as disciplinas do Ensino Teórico-Prático da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, como também as de Estágio Curricular I e II, por ter 

sido o local onde os questionamentos acerca da DTG foram levantado, e principalmente por ser 

unidade de saúde de referência para alto risco no município de Niterói, área metropolitana II. 

As mulheres portadoras de DTG são internadas na Maternidade, na ala A (específica de 

Alto Risco), em uma enfermaria destinada a intercorrências obstétricas, onde aguardam a 

anamnese e assistência da equipe multiprofissional. Os dados das pacientes são registrados 

em prontuários e estes permanecem no setor até a alta hospitalar.  

Após a alta hospitalar é dado baixa nos prontuários, que são finalizados e 

encaminhados para o setor de Faturamento, localizado no 5º andar do prédio anexo ao 
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Hospital; onde também encontra-se a Faculdade de Medicina, o Comitê de Ética em 

Pesquisa, a sala do Diretor do Hospital, entre outros. 

Após passar pelo Faturamento, o prontuário é encaminhado ao setor de Arquivo 

Médico, retornando ao HUAP. 

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos do estudo, pesquisados por meio da análise de prontuário, foram as 

mulheres internadas em decorrência da Doença Trofoblástica Gestacional (DTG). 

Os prontuários de todas essas mulheres com DTG, dentro do recorte temporal 

estipulado, arquivados no setor de Arquivo Médico, foram categorizados segundo as 

variáveis: idade, paridade, classificação clínica, tratamento e complicações clínicas, sem que 

houvesse necessidade de identificação e abordagem das pacientes. 

Os critérios de inclusão de dados para a pesquisa foram os prontuários que 

contemplaram o setor de internação: Maternidade, os anos a serem pesquisados e o 

diagnóstico de DTG.  

Sendo, portanto os critérios de exclusão as fontes que não atenderam aos critérios 

anteriores, como também os prontuários que não apresentaram registros completos quanto as 

variáveis de interesse. 

 

3.4 Estratégia para Coleta e Análise dos Dados 

 

A coleta ocorreu por meio da pesquisa documental, através dos prontuários das 

mulheres com DTG internadas de janeiro de 2007 à dezembro de 2011, arquivados no 

Arquivo Médico do HUAP.  

Gil (2008, p.51) descreve que “a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa”. 

Como a pesquisa trabalhou com dados coletados dos prontuários das pacientes, e não 

diretamente com as mesmas, nesse caso, portanto, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) não se aplicou, dando lugar ao Termo de Compromisso para a Utilização 

de Dados e/ou Prontuários dos Pacientes (APÊNDICE 1) que foi utilizado objetivando 

preservar por parte dos pesquisadores as informações dos prontuários garantindo a 

confidencialidade das pacientes. 
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Este estudo foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (ANEXO 2) sendo expedida a autorização e 

liberação para o início da coleta dos dados, sob o número do protocolo 182.273, em 

11/01/2013. 

Os dados foram coletados de acordo com o instrumento de coleta de dados 

(APENDICE 2), durante o mês de janeiro de 2013 (APÊNDICE 3).  

Primeiramente, no Livro de Registros das Internações, foram identificados e colhidos 

os números dos prontuários das mulheres que deram entrada pela Maternidade, durante os 

anos de 2007 a 2011, diagnosticadas com Doença Trofoblástica Gestacional Doença 

Trofoblástica Gestacional. 

É válido ressaltar que, em virtude da pouca quantidade identificada de pacientes com 

diagnóstico fechado de DTG, houve a necessidade de buscar, pelo método apontado 

anteriormente, prontuários de mulheres com alguma sintomatologia sugestiva de DTG, como: 

sangramento vaginal, aborto e feto morto. Mas que foram excluídos da pesquisa, após estudo 

dos documentos, por não ter sido verificado diagnóstico tardio da doença em questão.  

De posse dos números dos prontuários, buscou-se os respectivos documentos, com o 

objetivo de coletar as variáveis: idade, paridade, classificação clínica, tratamento e 

complicações clínicas.  

Ao todo foram pesquisado cento e noventa e oito (198) prontuários, sendo cento e 

sessenta e cinco (165) os relacionados com a sintomatologia da DTG e, portanto não 

utilizados pois o diagnóstico não estafa definido, e um (01) prontuário excluído, em virtude 

da transferência da paciente para outro hospital, não constando no documento dados sobre o 

tratamento e complicações clínicas, restando para análise do estudo trinta e dois (32) 

prontuários com indicativos de DTG. 

As dificuldades encontradas durante o período da coleta dos dados se deu pela pouca 

quantidade de prontuários que poderiam ser solicitados por dia, como também pela falta de 

informações sobre a abordagem clínica das pacientes sobre a DTG. 

Os dados coletados foram transcritos e trabalhados no Microsoft Office Excel 12.0 

(Office 2007); programa de planilha eletrônica, e a partir disso desenvolvidos os gráficos de 

porcentagem e números absolutos seguindo os anos de estudo para o embasamento da 

pesquisa. 

Para a classificação clínica dos casos, utilizou-se como base a apresentação de 

Montenegro e Rezende (2011), que identifica a Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) 
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como: mola hidatiforme, mola invasora, coriocarcinoma e tumor trofoblástico do sítio 

placentário. 

 

3.5 Aspectos Éticos 

 

O estudo por ter sido realizado em prontuários das pacientes no setor do Arquivo 

Médico do HUAP/UFF e não sendo necessário o contato e a identificação das mesmas não 

colocou em risco a integridade das mulheres, não sendo necessário, portanto, a utilização do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

  Os dados coletados foram utilizados neste estudo, como fontes primárias e, somente 

para os propósitos desta pesquisa. O tempo de armazenamento dos mesmos será de cinco (05) 

anos e após serão destruídos. Desta maneira, preservando a privacidade dos indivíduos em 

obediência ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

É válido ressaltar que as informações somente serão divulgadas de forma anônima, e 

que não foram utilizados nomes ou imagens dos sujeitos, protegendo as mulheres de 

quaisquer implicações, que possam vir a decorrer da pesquisa. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo irá identificar, analisar e discutir os dados coletados de forma a 

possibilitar a melhor compreensão da quantidade de atendimentos das mulheres com DTG e 

as características da referida doença dessas pacientes vinculadas à Maternidade do Hospital 

Universitário Antônio Pedro.  

O estudo se desenvolve acerca da coleta e analise de trinta e dois (32) prontuários de 

pacientes com Doença Trofoblástica Gestacional (DTG). 

 

 

4.1 O Quantitativo de Atendimento à Mulheres com Doença Trofoblástica Gestacional 

na Maternidade do HUAP 

 

 

Nesse momento se abordará a quantidade de mulheres atendidas na Maternidade do 

HUAP entre os anos de 2007 a 2011 com diagnóstico de DTG. 

Entre os anos de 2007 e 2011 (Gráfico 1) foram atendidas cinco (05); ou seja 

(15,63%), mulheres com diagnóstico de Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) nos anos de 

2007 e 2008. 

 Houve um aumento nos atendimentos em 2009, passando para sete (07) mulheres, 

(21,86%), porém esta quantidade decresceu em 2010, onde foram atendidas somente três (03), 

(9,38%), pacientes com esse diagnóstico.  
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Em 2011 os números voltaram a se elevar, quando se identificou doze (12), 

(37,50%), mulheres atendidas com DTG.  

Em relação a todos os anos pesquisados, encontramos trinta e duas (32), 100%, 

mulheres diagnosticadas com DTG sendo atendidas pela Maternidade do Hospital 

Universitário Antônio Pedro.  

 

O aumento dos casos em 2011 se deu pelo aumento nas transferências de mulheres 

com DTG para o HUAP e pela implantação de um “ambulatório de mola” que funciona 

juntamente com o de ginecologia, localizados no primeiro andar do hospital universitário, e 

onde é realizado o acompanhamento das pacientes com diagnóstico de DTG.   

Significativo para esse público, pois ao mesmo tempo em que o diagnóstico de DTG 

é realizado mais precocemente no ambulatório e a sintomatologia amenizada, as mulheres já 

são encaminhadas para o acompanhamento clínico e cirúrgico no mesmo Hospital.  

Para Belford e Braga (2004, p. 486) “a mercê do diagnóstico cada vez mais precoce, 

pelo emprego da ultra-sonografia e das dosagens sensíveis e específicas de gonadotrofinas 

coriônicas (hCG-beta), tornou-se inevitável a redução da sintomatologia”. 

Assim se vê que a quantidade de atendimento na Maternidade do HUAP pelos anos 

estudados variou, tanto por livre demanda, como também por questões internas. Quando se 

dará seguimento à pesquisa sobre as características da DTG desses atendimentos. 

 

 

4.2 As Características e as Relações das Variáveis da Doença Trofoblástica Gestacional 

das Mulheres Atendidas na Maternidade do HUAP 

 

Neste momento irá se abordar as características da Doença Trofoblástica Gestacional 

das mulheres atendidas na Maternidade no HUAP durante os anos de 2007 a 2011, 
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identificando as frequências das variáveis: idade, paridade, classificação clínica, tratamento e 

complicações clínicas e suas interrelações. 

Em relação à faixa etária das mulheres (Gráfico 2) internadas de 2007 a 2011. Se 

pôde identificar uma (01), ou seja 20%, paciente entre 15 – 20, e quatro (04), 80%, pacientes  

entra 20 a 35 anos, não havendo outras idades; em 2008 quatro (04), (80%), a idade variou de 

20 - 35 anos,  e somente uma (01), 20%, acima de 35 anos, não houve idades inferiores a 20 

anos; em 2009, a maioria das pacientes, ou seja, cinco (05), (71,43%), estava na faixa etária 

de 20 – 35 anos; uma (01), (14,28%), entre 15 – 20 anos e outra uma (01), (14,28%), acima de 

35 anos, Nenhuma paciente com idade inferior a 15 anos. 

Já em 2010, se identifica uma (01), (33,3%), paciente entre 15-20 anos, mais uma 

(01), (33,3%), entre 20 – 35 anos e outra uma (01), (33,3%), acima de 35 anos, não havendo 

mulheres com idade inferior a 15 anos; no ano de 2011, houve duas (02), (16,6%), pacientes 

com idade menor que 15 anos, duas (02), (16,6%), entre 15 - 20 anos, sete (07), (58,3%), 

entre 20 – 35 anos e uma (01), (8,3%), acima de 35 anos.  

Como um todo, identifica-se que a idade das pacientes atendidas com DTG dentre os 

anos de 2007 a 2011 atendidas na Maternidade do HUAP variou entre os 14 e 59 anos, ou 

seja, dentro da faixa etária reprodutiva da mulher brasileira, que é apontada pelo Ministério da 

Saúde (2009, p.5) “a mulher em idade reprodutiva são aquelas de 10 a 49 anos de idade” 

 

No compito geral de todos os anos pesquisados duas (02), (6,25%), pacientes 

possuíam menos de quatorze anos, cinco (05), (15,62%), tinham idade entre 15 - 20 anos, 

vinte e uma (21), (65,63%), a idade variava entre 20 - 35 anos e quatro (04), (12,50%), a 

idade era superior a 35 anos. Informações que contrapõem os fatores de risco postos pela 

WHO (1983, p.25):  
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O risco de mola hidatiforme é menor para uma gravidez em um grupo 

de 20 - 35 anos. O risco é um pouco maior na gravidez em pessoas 

com idades entre 15 - 20 anos. E é muito mais elevado, cerca de 20 

vezes em uma gravidez em meninas com menos de 15 anos. 

 

 

Em relação à paridade das mulheres (Gráfico 3) internadas de 2007 a 2011, no ano de 

2007, duas (02), (40%), pacientes apresentaram paridade igual a 0 e, também, duas (02), 

(40%), paridade igual a 1 e uma (01) paridade 3 (20%); e em 2008, uma (01), (20%), paciente 

com paridade 0, duas (02), (40%), com paridade 1, uma (01) com paridade 2 (20%), e uma 

(01), (20%), com paridade 3.  

No ano de 2009, uma (01), (14,28%), das pacientes apresentou paridade 0, três (03), 

(42,86%), tinham paridade 1,  uma (01), (14,28%), apresentou paridade 2, enquanto duas (02), 

(28,57%), possuíam paridade 3; em relação ao ano de 2010, se identificou uma (01), (33,3%), 

paciente com paridade 0, uma (01) com paridade 2 (33,3%), e uma (01), (33,3%), com 

paridade 3. 

Já no ano de 2011, quatro (04), (33,3%), pacientes com paridade 0, sete (07), 

(58,3%), com paridade 1 e uma (01), (8,3%), apresentou paridade 3.  

 

 

Então, identifica-se de todos os anos pesquisados nove (09), (28,12%), pacientes 

tiveram paridade 0, quatorze (14), (43,75%), paridade 1, três (03), (9,38%), paridade 2, e seis 

(06), (18,75%), paridade 3. Sendo as paridades 1 e 2, respectivamente, a mais e a menos 

expressivas em relação à incidência de DTG. 

Mas é válido ressaltar que das trinta e duas (32), (100%), mulheres com DTG, nove 

(09), (28,12%), apresentaram a doença com paridade 0, mas vinte e três (23), (71,88%), 

apresentaram a doença com paridade de 1 para mais. 



 32 

Para a World Health Organization Scientific Group (WHO/OMS) (1983, p.25-6) “o 

número de gestações não tem significado efetivo na ocorrência de mola hidatiforme”. 

Sobre a classificação clínica das mulheres (Gráfico 4) internadas de 2007 a 2011 

quanto a DTG, se pôde identificar que em 2007, cinco (05), (100%), em 2008, cinco (05), 

(100%), em 2009, sete (07), (100%), e em 2010, três (03), (100%), de forma predominante, 

foi a mola hidatiforme.  

Mas em 2011, em relação à classificação clínica das pacientes atendidas uma (01) 

(8,3%), paciente foi diagnosticada com coriocarcinoma, enquanto onze (11), (91,6%), 

receberam o diagnóstico de mola hidatiforme (91,6%).  

 

Portanto a maioria das pacientes, trinta e uma (31), (96,87%), apresentou mola 

hidatiforme, não sendo diferenciada entre completa ou parcial nos prontuários. Ocorreu 

somente um (01), (3,12%), caso de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG), 

diagnosticado como coriocarcinoma, no ano de 2011.  

A World Health Organization Scientific Group (WHO/OMS) (1983, p. 12), difere 

DTG de NTG como sendo: 

 

 

Doença Trofoblástica Gestacional – um termo geral que agrega mola 

hidatiforme, mola invasora, tumor trofoblástico de sítio placentário e 

coriocarcinoma. Podem incluir formas benignas e malignas em 

proporções variáveis. Tumor Trofoblástico Gestacional – é um estado 

da doença em que se tem uma comprovação clinica da mola invasora 

ou coriocarcinoma.  

 

 

Em relação ao coriocarcinoma, segundo Montenegro e Rezende (2011 p.294): 
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Deve ser considerado em qualquer mulher em idade reprodutiva com 

doença metastática cujo sítio primário seja desconhecido. Nessas 

situações, a dosagem do hCG e a exclusão da gravidez é tudo o que se 

precisa para o diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional 

metastática.  

 

As características clínicas da mola hidatiforme completa, segundo Freitas, Martins-

Costa, Magalhães (2011, p. 557) apresentam-se “com sangramento vaginal abundante ou 

irregular no primeiro trimestre ou precocemente no segundo trimestre podendo haver 

eliminação de vesículas, em geral indolor”. O mesmo não acontece com a mola hidatiforme 

parcial, visto que sua sintomatologia é menos característica, muitas vezes sendo diagnosticado 

como abordo incompleto e somente após o exame histopatológico que se caracteriza como 

mola hidatiforme parcial.  

As pacientes não apresentaram a sintomatologia clássica da DTG, pois o diagnóstico 

foi realizado precocemente, através da ultrassonografia e das dosagens do hCG, não havendo 

tempo de ocorrer manifestações clínicas. 

Nos dados coletados e analisados não foram encontrados pacientes com diagnóstico 

de aborto que após o exame histopatológico foram diagnosticadas como mola. Ao contrário 

do que refere Montenegro e Rezende (2011, p.290) com grande frequência o diagnóstico de 

mola completa ou parcial vem sendo realizado em material de curetagem indicada pelo 

abortamento incompleto. 

Ainda fazendo uma relação entre idade e classificação clínica das pacientes atendidas 

na Maternidade do HUAP entre 2007 a 2011, não havendo a necessidade de gráfico, visto 

que, dos trinta e dois (32), (100%), prontuários analisados, trinta e um (31), (96,87%), de 

mulheres com idades entre “menos que 15 anos” e “acima de 35 anos” foram diagnosticadas 

como mola hidatiforme, e somente uma (01), (3,13%), com idade entre 15 – 20 anos foi 

diagnosticada como coriocarcinoma, desta forma, se pode inferir que a idade não esta 

correlacionada com a classificação clínica. 

Montenegro e Rezende (2011, p. 286) relatam que “os tumores gerados pela DTG 

são localizados e não invasivos, e se desenvolvem por um erro durante a fecundação”. 

E entre a relação da idade com a paridade sobre a classificação clínica das pacientes 

atendidas, também não houve a necessidade de gráfico, por não haver associações 

significativas dentre as respectivas variáveis. 
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Acrescenta-se que a maioria dos diagnósticos foi realizada pela ultrassonografia, 

onde a mola aparece com aspecto de “cacho de uvas”.  

Com o emprego precoce da ultrassonografia, os sintomas causados pela DTG são 

quase nulos. Sobre isso, Montenegro e Rezende (2011, p. 577), falam que “o aumento do uso 

dessa técnica diagnóstica no primeiro trimestre da gestação tem levado ao diagnóstico mais 

precoce da mola hidatiforme”.  

Além disso, a utilização do ultrassom pode ser feita para a visualização da invasão do 

útero pelo tecido trofoblástico além de pesquisar os sítios das metástases.  

Na única paciente com diagnóstico de coriocarcinoma, este foi realizado utilizando a 

ultrassonografia, além das dosagens de hCG, Esta também não teve sintomas da doença por 

causa do diagnóstico precoce. A World Health Organization Scientific Group (WHO/OMS) 

(1983, p. 7) ainda relata que:  

 

 

O coriocarcinoma, que sem um tratamento específico, é um dos tipos 

de canceres humanos que progride rapidamente. Entretanto, o 

coriocarcinoma é um dos tipos de canceres que responde 

frequentemente à quimioterapia com possibilidades de cura mesmo 

quando o câncer está disseminado. 

 

Agora desenvolvendo uma relação entre paridade e classificação clínica das 

pacientes atendidas na Maternidade do HUAP entre 2007 a 2011, também não havendo a 

necessidade de gráfico, visto que, dos trinta e dois (32), (100%), prontuários analisados, 

enquanto paridade: nove (09), (28,12%), apresentaram a doença com paridade 0, mas vinte e 

três (23), (71,88%), apresentaram a doença com paridade de 1 para mais; e enquanto 

classificação clínica: trinta e um (31), (96,87%), das mulheres foram diagnosticadas como 

mola hidatiforme, e somente uma (01), (3,13%), como coriocarcinoma, sendo este único caso 

de coriocarcinoma diagnosticado em uma paciente com paridade 0, ou seja, a paridade neste 

estudo não esta correlacionada com a classificação clínica, concordando com a WHO/OMS 

(1983, p.25-6), mais uma vez quando indica que “o número de gestações não tem significado 

efetivo na ocorrência de mola hidatiforme”. 

Em relação ao tratamento das mulheres (Gráfico 5) internadas de 2007 a 2011, 

entendendo que do primeiro ano até 2010 somente foi diagnosticado mola hidatiforme nas 

internadas, em 2007 das cinco (05), (100%), pacientes, duas (02), (20%), foram submetidas à 
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Aspiração Manual Intra Uterina (AMIU)
1
, enquanto três (03), (80%), realizaram o 

WinterCuretagem (WC)
2
, sendo uma (01) destas, pós a recidiva da doença em um mês, a 

necessidade da realização de AMIU.  

No ano de 2008, das cinco (05), (100%), pacientes com diagnóstico de mola 

hidatiforme, duas (02), (40%), delas foram submetidas à AMIU e três (03), (60%), tiveram 

WC como forma de tratamento contra a doença.  

Em 2009, foram sete (07), (100%), pacientes com diagnóstico de mola hidatiforme, 

quando cinco (05), (71,43%), realizaram à AMIU e duas (02), (28,57%), tiveram WC como 

tratamento de escolha.  

Já em 2010, se identificou três (03), (100%), pacientes com mola hidatiforme, sendo 

todas submetidas à AMIU como tratamento.  

No ano de 2011, foram atendidas doze (12), (100%), pacientes com DTG, quando 

destas onze (11), (91,66%) receberam o diagnóstico de mola hidatiforme e uma (01), (8,33%), 

o de coriocarcinoma. Das mulheres com diagnóstico de mola hidatiforme, seis (06), (50%), 

foram submetidas à AMIU, duas (02), (16,6%), tratadas com WC, e em três (03), (25%), foi 

utilizadas à AMIU, acrescida da quimioterapia.  

Na única (01), (8,33% em relação a todos os diagnósticos), (100% em relação ao 

próprio diagnóstico), paciente com diagnóstico de coriocarcinoma o tratamento se deu apenas 

por quimioterapia (8,40% em relação a todos os tratamentos), (100% em relação ao tipo de 

tratamento). 

 

                                                 
1
 procedimento médico, rápido, simples e seguro de esvaziamento uterino, para o tratamento do aborto 

incompleto e para a biópsia endometrial.. 
2
 procedimento cirúrgico que visa à raspagem da camada interna do útero (endométrio) por meio de instrumental 

cirúrgico (cureta) com finalidade diagnóstica ou terapêutica. 
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Após o diagnóstico da DTG, a mulher pode ser submetida à Aspiração Manual Intra 

Uterina (AMIU) ou a Wintercuretagem (WC), mas a vantagem da AMIU sobre a WC é que a 

primeira é menos traumática, em relação à segunda, por causa da utilização de cânulas de 

plástico. Isso leva a um menor índice de perfuração uterina. 

Outra opção de tratamento é a histerectomia
3
, porém somente poderá ser indicada 

em pacientes que não desejam mais engravidar, e em pacientes acima de 40 anos. Durante o 

período de coleta de dados uma paciente foi submetida à histerectomia, porem não como 

tratamento, e sim como consequência de complicações. Vale ressaltar que a mesma paciente 

teve diagnóstico de depressão após o procedimento.  

Montenegro e Rezende (2011, p.291) dispõem que “a histerectomia reduz o risco de 

neoplasia trofoblástica gestacional pós-molar quando comparada ao esvaziamento por 

aspiração”. 

A determinação seriada de gonadotrofina coriônica, no seguimento pós-molar, para o 

uso de quimioterapia, é oferecida como tratamento de primeira escolha para pacientes que 

possuem DTG de baixo risco. 

Maestá et al (2010, p.374) relata que:  

 

“o diagnóstico de gravidez molar identifica a paciente que necessita de seguimento 

clínico e laboratorial (β-hCG), e a determinação seriada da gonadotrofina coriônica, 

no seguimento pós-molar, reconhece as pacientes que necessitam de quimioterapia”.  

 

Nos casos de NTG de alto risco o tratamento é feito com esquemas contendo vários 

agentes quimioterápicos, a constituir poliquimioterapia. São regimes por vezes tóxicos, mas 

que tem permitido taxas de cura satisfatórias (NETO 2007, p. 19). 

A quimioterapia somente começou a ser empregada no tratamento de DTG no 

HUAP no ano de 2011, não ocorrendo nenhum caso nos anos de 2007 a 2010. Em 2011, 

quatro (04) pacientes fizeram quimioterapia isolada ou coadjuvante a outros procedimentos de 

tratamento. Uma (01) delas foi submetida a este tratamento por causa do diagnóstico de 

coriocarcinoma e as outras três (03) após serem submetidas à AMIU. 

No compito geral de todos os anos pesquisados dezoito (18), (56,25%), pacientes em 

tratamento com AMIU, dez (10), (31,25%), com WC, três (03), (9,37%), com AMIU 

acrescida de quimioterapia e uma (01), (3,13%), quimioterapia. 

Ressalta-se a utilização predominante da AMIU enquanto tratamento de escolha para 

mola hidatiforme, e de quimioterapia para o coriocarcinoma. 

                                                 
3
 procedimento cirúrgico da área ginecológica que consiste na retirada do útero. 
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A paciente portadora de coriocarcinoma não foi submetida à WinterCuretagem (WC) 

ou Aspiração Manual Intra Uterina (AMIU), sendo utilizada a quimioterapia como forma de 

tratamento. Nos casos de coriocarcinoma não é necessário à realização da WC ou AMIU, 

sendo somente necessária a realização de quimioterapia. Se este tratamento não resolvesse, a 

outra opção seria a histerectomia (FREITAS, MARTINS-COSTA, MAGALHÃES, 2011). 

Sobre as complicações clínicas das mulheres (Gráfico 6) internadas de 2007 a 2011, 

em 2007, das cinco (05), (100%), somente uma (01), (20%), paciente teve recidiva de mola 

hidatiforme, com dor em baixo ventre e sangramento vaginal; e em 2008, das cinco (05), 

(100%), também, somente uma (01), (20%), paciente houve a necessidade da realização de 

histerectomia, sendo acrescida ao diagnóstico de depressão após o procedimento.  

No ano de 2009, das sete (07), (100%), mulheres uma (01), (14,28%), apresentou 

sangramento vaginal, como complicação clínica; e em 2010, das três (03), (100%), internadas, 

apenas uma (01), (33,33%), apresentou também sangramento vaginal.  

No ano de 2011, das doze (12), (100%), pacientes, sendo onze (11), (91,66%) com o 

diagnóstico de mola hidatiforme e uma (01), (8,33%), com o de coriocarcinoma, tem-se 

respectivamente as seguintes complicações: uma (01), (9,09%), internada com 3 metástases 

pulmonar, e a outra uma (01), (100%) com leucopenia e  resistência ao Metrotexate
4
. 

Como complicações clínicas se pode observar as metástases pulmonares, que são 

raras em casos de DTG, visto que esta doença é altamente curável; leucopenia e resistência ao 

Metotrexate, em virtude da quimioterapia anterior realizada pela paciente; sangramento 

vaginal persistente, que é um caso bem descrito na literatura sobre a doença; e a 

histerectomia, realizada como última opção de tratamento.  

Apesar das complicações apresentadas, todas as pacientes tiveram melhora do 

quadro, e por consequência alta ambulatorial. As que ainda não a obtiveram continuam 

                                                 
4
 quimioterápico mais utilizado no tratamento de DTG. 
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realizando consultas no “ambulatório de mola”, em conjunto com o de ginecologia do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, para o acompanhamento pós-molar, quando são 

verificados por seis meses os níveis negativos de hCG indicativo da melhora, ou não, da 

DTG.  

Segundo isso, a Sociedade Brasileira de NTG recomenda (2011, p. 41):  

 

“dosagem de  β-hCG com intervalos semanais, pós-esvaziamento molar, até a 

obtenção de três dosagens consecutivas normais. Prosseguir com intervalo quinzenal 

e, a seguir, mensal até completar seis meses após o primeiro resultado negativo”.  

 

Portanto a minoria das pacientes, ou seja, de trinta e duas (32), (100%), somente seis 

(06), (18,75%), apresentaram complicações clínicas variadas, sugestivas da DTG. Mas se 

ressalta que as mulheres com diagnóstico de mola hidatiforme não necessariamente tiveram 

complicadores clínicos, mas que a única mulher com diagnóstico de coriocarcinoma passou 

por complicações relativas. 

Aponta-se ainda a utilização predominante da AMIU enquanto tratamento de escolha 

para mola hidatiforme, e de quimioterapia para o coriocarcinoma. 

E entre a relação do tratamento com as complicações clínicas das pacientes atendidas 

na Maternidade do HUAP entre 2007 a 2011, não houve a necessidade de gráfico, visto que, a 

maioria, ou seja, vinte e seis (26), (81,25%) pacientes não sofreram complicações decorrentes 

dos tratamentos aplicados, portanto não havendo associações significativas dentre as 

respectivas variáveis. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é uma afecção não muito comum, que 

ocorre nas mulheres em idade fértil, que pode desenvolver-se no primeiro trimestre da 

gestação e levar à gestante ao abortamento espontâneo ou procedimentos como curetagem ou 

terapia com quimioterápicos. 

Os tipos possíveis de DTG são: mola hidatiforme (completa e incompleta), mola 

invasora, coriocarcinoma e tumor trofoblástico de sítio placentário. 

Portanto, para atendermos ao objeto de estudo traçamos como objetivos: Identificar 

quantas mulheres com Doença Trofoblástica Gestacional foram atendidas pela Maternidade do 

HUAP/UFF de janeiro de 2007 a dezembro de 2011; Caracterizar a Doença Trofoblástica 

Gestacional dessas mulheres internadas quanto as variáveis: idade, paridade, classificação 

clínica, tratamento e complicações clínicas; e Relacionar essas variáveis advindas da Doença 

Trofoblástica Gestacional.  

Como metodologia para um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem 

quantitativa, utilizou-se como unidade de análise os prontuários das pacientes com 

diagnóstico de Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) no período de 2007 a 2011.  

O cenário de coleta de dados foi o setor de Arquivo Médico do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP)/Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado na cidade de 

Niterói, Rio de Janeiro, e os sujeitos, pesquisados por meio da análise de prontuário, foram as 

mulheres internadas em decorrência da Doença Trofoblástica Gestacional (DTG).  

Este estudo foi autorizado e liberado para início da coleta dos dados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob o 

número do protocolo 182.273, em 11/01/2013, que ocorreu no mês de janeiro de 2013. 



 40 

 

Ao todo foram pesquisados cento e noventa e oito (198) prontuários, sendo cento e 

sessenta e cinco (165) os relacionados com a sintomatologia da DTG e, portanto não 

utilizados, e um (01) prontuário excluído, em virtude da transferência da paciente para outro 

hospital, não constando no documento dados sobre o tratamento e complicações clínicas, 

restando para análise do estudo trinta e dois (32) prontuários com indicativos de DTG. 

Em relação a todos os anos pesquisados, encontramos trinta e duas (32), 100%, 

mulheres diagnosticadas com DTG sendo atendidas pela Maternidade do Hospital 

Universitário Antônio Pedro.  

Como um todo, identifica-se que a idade das pacientes atendidas com DTG dentre os 

anos de 2007 a 2011 atendidas na Maternidade do HUAP variou entre os 14 e 59 anos, ou 

seja, dentro da faixa etária reprodutiva da mulher brasileira. 

Quanto à paridade das trinta e duas (32), (100%), mulheres com DTG, nove (09), 

apresentaram a doença com paridade 0, mas vinte e três (23), apresentaram a doença com 

paridade de 1 para mais. 

A classificação clínica na maioria das pacientes, ou seja, em trinta e uma (31) 

apresentou mola hidatiforme, não sendo diferenciada entre completa ou parcial nos 

prontuários. Ocorreu somente um (01) caso de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG), 

diagnosticado como coriocarcinoma, no ano de 2011.  

No compito geral, quanto ao tratamento, de todos os anos pesquisados dezoito (18) 

pacientes foram submetidas à AMIU, dez (10) à WC, três (03) à AMIU acrescida de 

quimioterapia e uma (01) à quimioterapia, ressaltando-se desta forma a utilização 

predominante da AMIU enquanto tratamento de escolha para mola hidatiforme, e de 

quimioterapia para o coriocarcinoma. 

Em relação as complicações clínicas decorrentes, a minoria das pacientes, ou seja, de 

trinta e duas (32),  somente seis (06), apresentaram complicações clínicas variadas, sugestivas 

da DTG. Mas se ressalta que as mulheres com diagnóstico de mola hidatiforme não 

necessariamente tiveram complicadores clínicos, mas que a única mulher com diagnóstico de 

coriocarcinoma passou por complicações relativas. 

O estudo apontou que nem todas as variáveis pesquisadas nos prontuários advindas da 

Doença Trofoblástica Gestacional se relacionam, sendo utilizadas como embasamento 

científico citações da literatura pertinente. 
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Portanto os objetivos propostos foram alcançados, tendo como limitadores a falta de 

informações nos prontuários sobre a abordagem clínica das pacientes sobre a DTG.  

Para o enfermeiro, enquanto, coordenador das equipes de enfermagem e integrante da 

equipe multidisciplinar, é de grande importância as informações sobre a Doença Trofoblástica 

Gestacional, para instrumentalizar as suas ações junto a estas pacientes, observando seu 

estado geral e as complicações, e fornecendo as primeiras intervenções em caso de 

complicação clínica.  

Apontamos como novas possibilidades de estudo, mas não englobadas por este, a 

associação da Doença Trofoblástica Gestacional relacionada a raça/cor das mulheres 

atendidas. 

 Nos cinco anos de atividades do HUAP estudados quanto DTG, ficou notório o 

aumento de casos no ano de 2011, devido a implantação do ambulatório de mola dentro da 

unidade.  

A realização de um centro de referencia para o tratamento da DTG torna o diagnóstico 

e tratamento mais fácil e imediato, pois a equipe multiprofissional já esta integrada com a 

abordagem dessa patologia, isto também facilita um número menor de complicações clínicas, 

e por consequência melhoria na qualidade ofertada às mulheres. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE COMPROMISSO PARA A UTILIZAÇÃO DE DADOS 

E/OU PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES 
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APÊNDICE 2 – PLANILHA DE COLETA DE DADOS 

 

 

No. (    )  Ano (           ) Prontuário: Idade: Raça/Cor: 

Gesta (   ) Para (   ) Aborto (   ) Classificação Clínica: 

Tratamento: 

 

Complicações Clínicas: 

 

 
No. (    )  Ano (           ) Prontuário: Idade: Raça/Cor: 

Gesta (   ) Para (   ) Aborto (   ) Classificação Clínica: 

Tratamento: 

 

Complicações Clínicas: 

 

 
No. (    )  Ano (           ) Prontuário: Idade: Raça/Cor: 

Gesta (   ) Para (   ) Aborto (   ) Classificação Clínica: 

Tratamento: 

 

Complicações Clínicas: 

 

 

No. (    )  Ano (           ) Prontuário: Idade: Raça/Cor: 

Gesta (   ) Para (   ) Aborto (   ) Classificação Clínica: 

Tratamento: 

 

Complicações Clínicas: 

 

 

No. (    )  Ano (           ) Prontuário: Idade: Raça/Cor: 

Gesta (   ) Para (   ) Aborto (   ) Classificação Clínica: 

Tratamento: 

 

Complicações Clínicas: 

 

 

No. (    )  Ano (           ) Prontuário: Idade: Raça/Cor: 

Gesta (   ) Para (   ) Aborto (   ) Classificação Clínica: 

Tratamento: 

 

Complicações Clínicas: 

 

 

 

 

 

 

Número total de prontuários (        ) do ano de (            ) 

Número total de prontuários de DTG  (           ) 

Número total de prontuários de DTG utilizados na coleta (       ) 
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