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HTA na grávida 

 

 

 Classificação 

 Prevalência 

 Fatores de risco 

 Diagnóstico clínico / laboratorial 

 Pré-eclâmpsia: doença multissistémica 

 Particularidades da terapêutica da HTA na gravidez e no puerpério 



Prevalência da HTA  na gravidez 

 

 As doenças hipertensivas ocorrem em 7 - 10 % de todas as gravidezes.  

  Portugal: Foram estudadas 6726 grávidas a nível nacional (maternidades 
  públicas), Novembro 2005. 

 

– Doenças hipertensivas na gravidez  6%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 EUA 

– HTA crónica na gravidez  3%, com tendência a aumentar.  

“A.M. Póvoa, F.Costa, T.Rodrigues, B.Patrício, 
F.Cardoso.  Prevalence of hypertension during 
pregnancy in Portugal.Hypertensionin pregnancy 
(ISSPH), volume 27, Nº3, 2008,279-284.” 



Pré-conceção 
HTA ou passado de Pré-Eclâmpsia 

Elucidar acerca das possíveis complicações na gravidez 

(maternas / fetais). 

 Conhecer a história obstétrica (PE prévia-risco 7x). 

 Controlar PA /Substituir fármacos teratogénicos. 

 Alteração do estilo de vida (exercício físico aeróbico) 

 Cessação tabágica e de álcool; controlo do sal (< 6g/d) 

 Controlo do peso: “DASH Diet” 

   Controlo das comorbilidades (Diabetes, dislipidémia, 

DAI, doença cardíaca e renal, Trombofilias). 

 Avaliação das repercussões orgânicas da HTA 

(Nefropatia / proteinúria, HVE, retinopatia) 

 Profilaxia com aspirina 75mg - 100 mg (NOITE), 

grupos risco (iniciar >12sem.<16 sem., 10% RCF, 

PE e PPT). 



Classificação da HTA na grávida 

Consenso ISSHP 
 HTA crónica  

    Baixo risco / Alto risco 

    Essencial ou Secundária 

    <20 semanas IG  e > 12 semanas pós parto 
 

 HTA Gestacional 

    > 20 semanas e < 12 semanas pós parto 

 Pré-Eclâmpsia  

    Ligeira / grave 

           Precoce (<34 semanas); Tardia (>34 semanas) 

   Eclâmpsia 
 

 HTA crónica agravada com PE sobreposta 

 



 

  

 

 Pode mascarar uma HTA crónica ou 

confundi-la com HTA Gestacional. 

HTA na grávida 



Alterações fisiológicas CV e renais na gravidez 

►  

↑volume plasmático extra-celular (↑maior na gravidez múltipla) 

► ↑Débito cardíaco 

► ↑ Filtração Glomerular (50%) 

► ↑ Atividade vasodilatadora(PGI2 / NO) 

► ↓Efeitos vasoconstritores do SRAA e tromboxano A2 

► ↓ RVP (progesterona) 

► ↓Ureia; ↓Creatinina; ↓Ácido úrico 

 

 

 

 

►   PA no 1º T1/2 do 2ºT 

►Retorno valores basais no 3º T 



 Primária 

   Essencial 

 

 Secundária (5-10%) 

   Renal (Parenquimatosa): Glomerulares/S.nefrótico, 

Doenças vasculares, D.Renal crónica (DM,rins poliq…) 

   Renovascular (Displasia fibromuscular) 

   Hiperaldosteronismo 1º(adenoma SR, Hiperplasia 

bilateral SR) 

   Tireotoxicose 

   Doenças autoimunes 

   S.Cushing (Hipercortisolismo) 

   Feocromocitoma 

   Coartação da aorta 

   Contracetivos estroprogestativos 

Etiologia da HTA Crónica 



Repercussões da HTA sobre o 

feto 

 Restrição Crescimento Fetal (RCF) (8-16%) 

 Morte fetal 

 Mortalidade perinatal 

  parto pré termo <37S (33%) 

 malformações fetais (1-5% devido à HTA) 

HTA na Grávida 



História clínica 

Idade; etnia 

Cefaleias, palpitações, 

ansiedade, sudorese, 

flushing 

F.risco: tabaco, álcool, IMC 

Estilo de vida 

Comorbilidades 

Antecedentes: 

 Obstétricos(pessoais e maternos) 

 Familiares  

Exame objetivo 

Medição TA (2 braços) 

Palpação dos pulsos 

Fundoscopia 

Massas abdominais  

 aneurisma aorta, rins 

poliquísticos 

Auscultação de sopros 

Peso 

 feocromocitoma,tireotoxicose 

Avaliação Clínica 



 

Avaliação da Pressão Arterial na grávida: 

aspetos a ter em conta 

 
 

 

   Doente descontraída, sentada (5 min.), sem falar. 

 

   Esfigmomanómetro de Hg –Gold standard na gravidez (Korotkoff 5)  

 

 Braço ao nível do coração. 

 

 Tirar a roupa que comprime o braço. 

 

 Usar braçadeira adequada. No consultório medir PA 3x 

 

 A PA sofre grandes variações fisiológicas durante o dia. 

 

  HTA : valores tensionais medidos em condições standard com avaliações 
com 4 - 6 horas de intervalo, mantendo ± os mesmos valores  

   (≥140/90 mmHg). 



Exames complementares 

 

Avaliação analítica 
 

 Hemograma (Htc, plaquetas) 

  

 PT, PTT, Fibrinogénio 

 

 Ionograma (Na+,K+, Ca2+) 

 

 Creatinina, ureia, ác. úrico, 

Clcr, P, proteinúria (urina 24 h), 

 

 Razão Proteína/creatinina>0.3 

 glicémia,  transaminases, 

 perfil lipídico, TSH. 

 

 

Ex.Complementares 
 

 Rx Tórax PA 

 

 ECG 

 

 Ecocardiograma (HVE) 

 

 MAPA (HTA bata branca-30%; 
predição de PE) 

 AMPA 

 

 Ecografia renal e das suprarrenais 

 

 Ecografia fetal com Doppler  



Natureza Multissistémica de PE 



a 



Fatores locais Fatores genéticos Fatores imunológicos 

Placentação anormal 

Redução da perfusão 

Estádio I 
1º e 2º trimestres 

sFlt1 
PlGF    VEGF  AT1-AA 

Outros fatores maternos (vasculares, obesidade,…) 

Disfunção vascular sistémica 
Vaso-espasmo arteriolar 

Rim 
Proteinúria, 
endoteliose HTA 

Coagulopatia 
Edema 

cerebral 

Estádio II 
3º trimestre 

Restrição do 
crescimento fetal 

Patogénese da PE 



S Hipertrigliceridémia associada à pre-eclâmpsia (1/3 >400mg/dl). 

S LDL de baixa densidade, lesivas das células endoteliais. 

S HDL. 

S Insulino-resistência 

S As anomalias no metabolismo lipídico da pré-eclâmpsia são 

semelhantes às encontradas na aterosclerose. 

Qual o papel das 
Estatinas no Futuro? 

Perturbação do metabolismo 

lipídico na PE 

Carl A. Hubel. Dyslipidemia and pre-eclampsia. Pre-eclampsia. Cambridge 2007, 164-182. 



 MAPA 

 Marcadores séricos de PE 

 ↑sFlt-1 (anti-angiogénico) 

 ↓ PIGF (pró-angiogénico) 

 sFlt-1/PIGF 

 PAM >90 

 

 

 

 ᵦHCG 

 Doppler das artérias 

uterinas das 12 sem 

 PAPP-A 

Jeltsje S Cnossen et al. Accurancy of mean arterial pressure and blood pressure 
measurements in predicting pre-eclampsia: systematic review and meta-analysis.BMJ ; 
2008;1-7” 

PE – É possível predizer o risco? 

 

Vigiar TA /Proteinúria 

 



 

 HTA grave (>160/110mmHg) 

 

 HTA moderada (>140/90) associada a: 

  Etnia (negra) 

  Nuliparidade 

  Idade (>40 anos) 

  IMC>30 

  IG < 20 semanas 

  Perdas fetais, PE anterior 

  Gestação múltipla 

  HTA secundária 

   HTA longa duração 

  Retinopatia 

  DM 

  Doenças autoimunes (SAAF, LES) 

  Técnicas reprodução assistida 

NICE Antenatal Care Guidelines 2010 

Fatores de Risco de PE 



 

Pré-eclâmpsia: marcador de doença 
materna a longo prazo (5-15anos) 

       

(risco 2x  todos os casos; 8 a 9x  se PE<34 sem.) 

 

  risco de HTA no futuro 

 

 risco de EAM, AVC e DM 

 

  insulino resistência 

 

  doença renal (IRCT) 

 

  risco tromboembólico 

-Ravi Thadhani et al. Preeclampsia - A glimpse into the future?-2008; www.NEJM 

 

-Hypertension in Pregnancy: ACOG, 2013 

Pré-eclâmpsia  preditora de doença 

ISSHP 2010 

http://www.nejm/
http://www.nejm/
http://www.nejm/


S PA >140/90 mmHg ? (>20 semanas) 

S Proteínas na urina >300 mg nas 24 h 

S Razão proteína /creatinina (mg/dl)>0.3 (amostra urina) 

S Plaquetas <100.000 

S Transaminases(2x) 

S Cefaleias persistentes 

S Alterações visuais 

S Epigastralgias;  dor qte superior dtºabd. 

S Edema “não dependente” (face, mãos); M.Inferiores 

S abrupto do peso 

S Pode surgir até 7-10 dias pós parto (5 - 7%) 

 

PE grave 
PA >160/110 mmHg 

 Cr- >1.1mg/dl (ou 2x + do habitual) 

 Proteinúria >2g(?); Oligúria 

EAP; Alterações visuais ou cerebrais 

 Oligoâmnios; Restrição C. Fetal 

 

Pode não existir ou  

Pode surgir mais tarde! 

Obstetrics & Gynecology,Vol.122,Nº5, Nov 2013 

Como diagnosticar a Pré-

Eclâmpsia? 



Ante parto, intra parto 

ou  pós parto 

HELLP   
(PE+ Hemólise +  

Transaminases + trombocitopenia) 

Cefaleias, visão turva, epigastralgia, 

dor Hipocôndrio dtº, alterações 

consciência,  

Pré-eclâmpsia grave 

ou 

Convulsões tónico-clónicas 

Como se manifesta a Eclâmpsia? 



 Abruptio placentae 

 Coagulação Intravascular Disseminada 

 Rotura capsular hepática 

 Edema Agudo do Pulmão; ICC; IRA; 

 Encefalopatia reversível 

 MORTE MATERNA / FETAL 

Hemorragia intracraniana na gravidez:  20.3% 

Complicações da PE grave, HELLP 

e Eclâmpsia 



Hipertensão 

Crónica 

➪ Pré Eclâmpsia 

➪ Eclâmpsia 

➪ HELLP 

Hipertensão 

Gestacional 

Terapêutica Anti-hipertensiva na 

Gravidez 



Medicar uma grávida? 



 Classificação do risco - FDA 

A Estudos  na espécie humana não demonstraram 

risco fetal 

B Sem evidência de risco para a espécie humana 

(estudos animais ou experiência no 1º T) 

C Risco teratogénico não pode ser completamente excluido  

(estudos animais com efeitos adversos mas não existem 

controlados na espécie humana ou  não estão 

disponiveis quaisquer estudos) 

D Clara evidência de risco para o feto (aceitavel a sua 

utilização se a doença materna o justificar) 

X Contra-indicados na espécie humana 

www.safefetus.com; www.perinatology.com; www.FDA.gov, http://www.infarmed.pt/prontuario/index.php 
 

Fármacos na Gravidez – Efeitos Fetais 

http://www.safefetus.com/
http://www.perinatology.com/
http://www.fda.gov/


Períodos críticos no 

Desenvolvimento Humano 



 

• A terapêutica da HTA na grávida reduz  o risco 

de complicações maternas (cardio ou 

cerebrovasculares). 

 

  Mas…… 

 

• Não reduz o risco de PE sobreposta, DPPNI ou 

RCF e não melhora o prognóstico neonatal. 

 



 Não é consensual! 

 Se HTA sem fatores de risco (Baixo risco) 

       PAS ≥ 160 mmHg 

                     e/ou 

         PAD ≥ 105 mmHg 

 

 Se HTA com fatores de risco (Alto risco) 

    PAD ≥ 90 mmHg 

Que valores da PA para iniciar 

Terapêutica ? 



 A descida fisiológica da PA entre o 1º 

e 2º trimestres obriga muitas vezes à 

suspensão da terapêutica  anti-

hipertensiva nesse período. 

 

 Hipotensão arterial  Hipoperfusão útero-

placentar RCF  MORTE FETAL  



-Metildopa 

I. Canais Cálcio 

         β-Bloqueantes 

Diuréticos 

B 

C 

B 

C 

IECA/ARA II 
C (1) 

D (2) 

Anti-hipertensores na gravidez 



S 

-Metildopa (B) 

-I.Canais Cálcio: 

 Nifedipina © 

-Labetalol 

-Betabloqueantes c 
 Atenolol (D) 
-Diuréticos (c) 

-IECAs 
-ARAs 
-Antagonistas da 
Renina 

 

J.M. Friedman MD. ACE Inhibitors and Congenital Anomalies; NEJM 354;23, 2006 

William O. Cooper: Major Congenital malformations after first trimester exposure to ACE inhibitors; NEJM, 2006 

 

J.M. Friedman MD. ACE Inhibitors and Congenital Anomalies; NEJM 354;23, 2006 

William O. Cooper: Major Congenital malformations after first trimester exposure to ACE inhibitors; NEJM, 2006 

IECAs e ARAs (>risco no 2º e 3º Trimestre) 
 Agentes fetotóxicos: hipocalvária, anúria, displasia renal tubular com 
 oligoâmnios e RCF 
Betabloqueantes: evitar no 1º trimestre 



-Metildopa I.C.Cálcio 
β-

Bloqueante 

Administração oral 
Intervalo 12/12H ou 8/8h 
Inicio 250 mg bid, máx. 3g/dia  

Administração oral,  
Nifedipina: Formas de libertação 
prolongada.        SL 
Dose única diária ou 12/12h 
Inicio 30mg/dia, máx. 120 mg/dia 
Usada como Tocolítico 

Labetalol – oral (100mg bid , máx. 
1,2g/d ) 
 
Propranol – oral, Bid ou tid 
40mg/dia , máx. 240mg/dia 
 
Metoprolol – oral, bid 
25mg/dia, maximo 200mg/dia 

HT crónica e Gestacional – que 

fármacos? 

“S.Guid Oei:Myocardial Infarction during nifedipine therapy  
for preterm labor. NEJM 1999, Jan 14 ,340:154” 



O risco dos diuréticos… 

S Evitar! 

S Induzem depleção de volume; RCF; oligoâmnios; morte fetal. 

S Indicações especiais: EAP; ICC; Sobrecarga de volume. 

Amiloride (B) 

Triantereno (B) 

 

Espironalactona(D) 

Diuréticos 

poupadores 

de potássio 

Diuréticos tiazídicos-B 

Indapamida 

Metolazona 

Clortalidona 

Furosemida-c 

Clortalidona+atenolol (D) 

> Depleção de 

volume 

Ação anti-androgénica 



<34S: Atitude 

expectante 48 h? 

Terapêutica  anti-
hipertensora 

Labetalol EV 

Nifedipina PO (LP) 
 

Expansores plasmáticos 
Cristalóides: 80ml/h 

 Diminuem a hemoconcentração 
Melhoram a volémia e consequentemente a perfusão uteroplacentar 

Hidralazina 

Corticoterapia: 

betametasona 

(MPF) 

Transfusão 

plaquetas 

Atenção: evitar sobrecarga de volume! 

SL 

Pré-eclâmpsia grave – Como tratar? 

    Vigiar   
    bem 
estar fetal  



PE GRAVE 
PE Sobreposta 

      Sulfato de magnésio 

“Magnesium sulfate prophylaxis in preeclampsia: Lessons learned from recent trials. AJOG 2004, 190: 1520-6 

Porquê?  Progressão para eclâmpsia  

Nº de episódios convulsivos  recorrentes 
Nº de mortes maternas  

Mas… Incidência de depressão respiratória 
Pode potenciar o efeito hipotensor da Nifedipina 
Não aumenta a morbilidade perinatal 

Profilaxia das 

convulsões 

Quando? Primeiras 24h de internamento 

Reinicia no parto e mantém até  24h pós- parto 
No pós parto, se TA , visão turva, cefaleias 

Neuroprotetor fetal 

Sulfato de Magnésio   



Formas severas de HTA com evidência de 

lesão aguda em órgão alvo 

(TA>180/120) 

 

 

Descida muito rápida dos valores de TA – evitar! 

  

Reduzir 20% PAM nas primeiras 2 horas 

redução gradual da PAS /PAD 160/100 mmHg das 2 às 6 horas 

seguintes 

J. Hypertension 2007; 25: 1105-1117 

Eur Heart J 2007; 28: 1462-1536 

Blood Press 2007; 16: 135-232 

Labetalol EV 

Nitroglicerina 

Emergências Hipertensivas 

Considerar  Hidralazina 

           2ª linha: 

Nitroprussiato de Sódio 



Quem mantém 
terapêutica? 

Que fármacos usar? 

Reavaliação? 
Amamentação? 

Após o Parto 



 HTA crónica sob terapêutica anti-hipertensiva 
 

 HG Grave 
 

 PE /HELLP 
 

 HTA de novo 

Quem mantém 
terapêutica ? 

Agravamento da HTA: 
Sobrecarga de volume  por excesso 

de  administração de fluidos 
 

Analgésicos anti-inflamatórios 

O risco nem sempre termina com o 

parto 



Que 
fármacos? 

IECA:captopril; 
enalapril 

ᵦbloqueantes 

-Metildopa 

ARA II 

Diuréticos
(ICC) 

►Atenolol – cianose, bradicardia neonatal; concentrações ↑ no leite 
► Metoprolol – hipotensão, bradicardia neonatal, taquipneia 

► IECA: Captopril (na fase aguda);  

www.aap.org 

 Depressão 
 
 Psicose no pós parto  

I.Canais Cálcio 

► Diuréticos: casos selecionados(ICC, IR…); redução da produção  de leite 

Após o Parto 



Reavaliação  

Vigilância da TA em dias alternados 
Avisar sinais de alarme 

15 dias pós-parto 

Sim Não 

TA N? 

Reavaliação 12 s pós-parto 

Hipertensão 
gestacional 

Reavaliação caso-a-caso 
Reforço terapêutico 

12s p.p 

HTA HTA crónica 

Não 

Excluir causa 2ª 

Após o Parto 



Contraceção 

Progestativos – autorizados  

Puerpério 

C.Orais Combinados – contra-indicados  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=M9Qh18mJkIBKCM&tbnid=JtBWirFP028TeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fenvolverde.com.br%2Fsaude%2Fmulheres-saude%2Fpilula-anticoncepcional-vai-alem-da-prevencao-da-gravidez%2F&ei=NAMdU8nsPOOP7Ab8s4DoAQ&bvm=bv.62578216,d.bGQ&psig=AFQjCNHR3cle7jjNb4gFbejd5gtWyDQF_Q&ust=1394496638637301


 

 A mulher com HTA que quer engravidar deve ser avaliada na fase pré-concepcional. 

 

 

 A predição do risco de pré eclâmpsia  conheceu alguns avanços nos últimos tempos, 
existindo vários marcadores de risco. 

 

 

 A terapêutica da HTA visa essencialmente prevenir complicações maternas. 

 

 A metildopa é o fármaco de 1ª linha para a HTA não complicada na gravidez mas não é 
no puerpério. O labetalol é de eleição nas complicações hipertensivas da gravidez. 

 

 

 A vigilância da puérpera hipertensa e a reclassificação da HTA são fundamentais. 

 

 

Em Resumo 



OBRIGADA 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hZf8eWtLS15Y-M&tbnid=dgJrM1_lXQ4e2M:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fpaisagismolegal.wordpress.com%2Fpage%2F110%2F&ei=UqsfU638FoG60wWf54GQDA&bvm=bv.62788935,d.d2k&psig=AFQjCNGnUEj5Z6BYWTlyk3CDjBeDvraUdg&ust=1394670152789012


Dose (mg/ml) Débito(ml/h) 

0.5 6 

 

0.6 7.2 

 

0.8 9.6 

 

1 12 

 

1.2 14.4 

 

1.4 16.8 

 

1.6 19.8 

 

1.8 21.6 

 

2 24 

Dose inicial: 20 mg/4ml em bolus EV 

Iniciar perfusão contínua 

Dose de manutenção:0.5 a 2 mg/min 

 

2 ampolas(200mg/40 ml)em perfusão, 

dose desejada 

Manter a doente deitada 

durante as 3 primeiras horas 

pelo risco de hipotensão 

Vigiar bradicardia / BAV 

Labetalol  
(ampolas de 20ml/100ml) 


