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I- Introdução:

O presente trabalho foi realizado tendo em

vista as regulamentaçoes aprovadas pelo Magnífico Reitor
co

relação ao regulamento do internato hospitalar.
6 assunto escolhido É largamente discutido

por vezes contraditorios em diversos aspectos, nunca

É

demais sobrepor dados concretos, ao grande volume dos ja

existentes.
Na realidade
e

o

maior interesse dos estudos

publicaçoes a este respeito esta relacionado Ã sua png

venção, pois É causa de grande obituario materno e fetal

devido a larga incidencia, principalmente em populaçãesƒ,
de baixo nivel socio-economico.

Em alguns paises este estadorephaasﬂüa
”

a

primeira ou segunda causa de morte materna”. Neme(1956)

coloca antes mesmo das infecçoes

e das

hemorragias.

Nosso, estudo 5 desprentensioso no que tanga
a acrescentar novos conhecimentos aos

em vista

preexistentes,tendo

a ausencia de condiçoes para monitoragem e exe-

cução de exames de laboratõrios
saveis) das gestantes.

(

muitas vezes indispen -
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II-

Gónceito:

Geralmente as toxemias tardias da gravidez

apresentamwse apartir do terceiro trimestre da gestação,
caracterizando~se pela triade: hipertensão, edema, protei
nﬁria

e nos

casos de eclampsia alem desses temos um qugr

to sinal que ë a convulsão.

III- Sinonimia:

Varios são os nomes dados as toxemias tar
dias

da gravidez, dávido a etiopatogenia um tanto quan~

to obscura.
\

Oitaremos alguns desses sinonimos: gestm

hipertensiva, toxemia hipertensiva, gestose tardia, eclgp
psismo, pre eclampsia, eclampsia, hipertensãoúessencial /

gravidica, rim de baixa reserva.
De todos esses nomes os mais comuns são /

eèlampsia

e pre

eclampsia.

IV- Incidência:

É mais frequente na primeira gestação

principalmente na raça negra.
de 10% das gestaçoes.

e

O percentual É entorno Ó
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V- Fisiogatologíg:

O espasmo arteriolar determina pertubaçoes ci;

culatorias, reduzindo a irrigação dos vasaõvasorum

essa

modificação seria devido as alteraçoes morfológicas efun_
cionais do organismo da gestante portadora desse quadro.
O grau e a extensao dessas lesoes dependem da

intensidade e do tempo de atuação do processo hipertengi
vo.

Desconhece-se

o

agente etiológico inicial do pro-

cesso, sabemos no entanto que teremos alteraçães:
1 - Renais:

a- Alteraçöes estruturais
b- Alteraçoes hemodmnâmicas
o~ Alterações secretorias

2- Gerebrais

3. Hepátizzos
L;

-Sanguineos:

as massa circulante, proteinemia

e

figurados.
b- eqúilibrio acido-basico

c- saturação de 02
d~ alteração da coagulação
e- outras constituintes do sangue:
Na, C1, K, Ca,Mg

elementos
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5- Metabólioasz

a- Aumento ponderal~

etidb como sinal preegr

sor de toxemia

b~ Retenção de Na
c- Retenção de K
6- Adteraçoes Cardio-Vasculares: hipertensão arterial

7- Alteraçoes do Sistema Emdöerino
8- àlteraçoes Plaoentárias
9- Alteraçäes Uterinas: A circulaçšo uterina sofre redu~
ção em cerca de 1/É do volume.
O_

consuma de oxigênio reduz-se

metade

e a

a;

resistencia circulanê

ria É dupla em relação a pacienu
tes normais, na mesma fase da ggg

videz.

VI~ Etiopatogenia:

Segundo Zweifel

"

a-

eolampsia É a moléstia da

teorias ".

a- Teoria do Aumento da Pressão Abdominal:

()aumento da pressão abdominal determinalnm

redução do fluxo sanguíneo placentario, hepštico e renal
Devido a esta isquemia viriam a apresentar lesoes necroticas nestes orgãos.

Porem não existem provas que nos /

afirmem de que a pressão abdominal não pacientes toxemi-
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cas seja mais elevada que a verificada nas demais gestaú

tes.

b- Teoria da Isquenüa Renal:
"

Apos a publicação de Trueta(l9h7) sobre a

circulação renal, Sophian admitiu que a distensão miomer
trial exagerada, como e mais frequente em primigestas, na
prenhez multiple e na mola hidatiforme, poderia provocar

isquemia da cortice renal.
oligurta a anﬁria,

sipressorasa

o

A isquemia renal explicaria.a

edema e a formação de substancias wi

Não existem provas experimentais que con-

firmem esta ideia". (1).
e- Teoria Metabólica:
Todas as teorias metabdlicas são colocadas /
em questao. $eriam elas:
1- Menor frequencia em condiçoes de

hiponut_1_'l

ção;

2-;ncid§ncia distihta na mesma area geografi_
085

5-Provas experimentais em animais por meio‹è
dietas padrão.

D- Teoria Hormonal:
1~ Teoria Hipofisária: A hipertensão e o edea

ma resultam da hipersecreção de vasipressiva

e o desfeeh>

qggglsivo depende da isquemia cerebral, devido ao espermo arteriolar.
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2- Teoria SupraRenâ1ica:

z

A ação dos hormonios

adrenocorticaás sobre o metabolismo do sôdioe da agua e is
das relações entre o

"

stress", o AGTN, a oortex supra rg

nal mostra a validade dessa teoria.
"

0 substrato do

aldosteronismo primário

ê

a secreção exagerada de aldosterbna, isso É refletido por

quadro típico de hipertensão, eliminação urinária de poqš
sio

e

consequente albuminﬁria.

É possivel, se bem que ra

ramente, a gravidez em pacientes com hiperaldosteronismo /
primario, e estes casos não

indicam a sua interru P9 ão.

Exigem um dispositivo dáferencial com toxemia prá eclam~
psia, hipertensão de outra origem e doença renal". (h)

§$- Teoria flaoentéria:

Elevação dos teores /

de gonadotrofina corial no denurso da toxemia hipertensi-

va,

A placenta É capaz de secretar ACTN produzindo KIKIB

hipertrofia e hiperfunçšo da côrtene-supra-renal.

E- Teoria da Isquemia Placentariaz

Em funçao da isquemia placentária, ocorre»

riam lesoes neuroticas do trofoblasto

e

consequente pro ~

dução de substâncias vgsopresssras, capazes de determinar
uma toxemia tardia da gravidez.

1o

VII-

O primeiro sinal de toxemia consiste no

"

aumento decpâso que excede de h50g por semana,

o

aumento

de pâso pode começar inclusive na vigelsima semana da gas

tação.

0 exame do fundo de olho revela espasmo arterioia

lar segmentarío

ou generalizado.

Aparece simultaneameg

te hipertens§o".(2).

A Triade classica que sempre aparece nos ¿
casos de toxemia tardia da gravidez É sem duvida: Hiper ~
tensão, Edema e Proteimíria e nos casos de eclampsia te mos as convulsöes.

Desses quatro sinais apenas a hipertensão
ê

obrigatirig para haver toxemias.

É

fundamental haver convulsão;

Para haver eclampsia /

Temos ainda outras Sintomatologiacomo:

A- Manifestaçöes Uerebrais:
-

cefaleias

- vertigens
-

sonolência

- obnubiláção

alteração respiratoria

-

-

hipertermia

- convulsoes
-'

COH18.

ll

b- Uanifestaçoes visuais:
- neuróretinite

hipertensiva

- edema subretiniano

- descolamento de retina

o- lanifestaçães gastroentëficas:
- nähseas

vomitos

-

- dor epigastrioa

- icterieia

d- Manifestaçäes renais:
- proteinﬁria
-

oligﬁria

~ cilindrﬂﬁia

VIII- Evolução:

As toxemias tardias da gravidez se instalan

normalmente na 2ë metade da gestação e mais particularmente apos a vigëslima quarta semana. Excepoionalmente antes

da vigãsima semana gestacional.

IX- Diagnostico:

Pre eclampsia:

edema

feito

(

Apareoimento de hipertensão

ou aumento sﬁbito do pâso) e proteinﬁria. Deve ser

historia pregressa muito bem feita.
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Merece atenção a oftalmodinamometria e

o

teste de fusão á

das imagens, bem como as consultas antes da segunda metaà
da gestação e as consultas apos esse periodo.

Âparecimento da Triade sintomatg

Eclampsia:

ca caracteristica da toxe mia tardia gravidica.
- Sintomas premunitorio

(

cefaléia, dor epigástrica, perto

baçoes visuais e obnubilúção).
- Crise convulsiva ou instalação do estaﬂo de coma.

X- Brognosticoz

“

10% a 15%.

A mortalidade materna na eclampsia

de

É

Apenas 6% das pre-eolampsias evoluem para

e‹àa1_:¿

psia ". (1)

XI - Profilaxia:

Não se conhecendo as causas especificas

ch

toxemia gravidica a conduta profilatica desse ser geral.
"

A dieta durante a gravidez deve ser rica em proteina

e

pg

bre em sal, com adequado conteudo de vitaminas e minerais.

A paciente deve aumentar apenas 6,5

a 7,5 Kg, alem do

peso ideal de não grávida caso contrario deve perder
até o nivel citado". (5).

0

caso de diurêtico

ê

seu
pësn

indicado /

se houver retençaö liquida, pois pode levar a hipertensão.

III- Tratamento:
0 primeiro Cuidado É a profilaxia. Hospitr

lizar a paciente em quarto para uma sô pessoa, quieto, escurecido, em repouso absoluto.

Deve haver ﬂisponibilidada

de sangue integral porque essas pacientes podem apresenta*

descolameàto prematuro de pãacenta com hemorragia, e
sensíveis ao choque

.

sã:

No caso de Gonvulsoes não dar ali-

Deve~se realizar

mentação por via oral;

parto pelos

/

mais rápidos meios disponiveise que sejam menos nocivos

/

para a paciente e o feto;

a

o

Indica-se a cesariana apos

365 semana para as pacientes em que a indução do parto não
ë

recomendados

“ O

fato de que a mortalidade fetal

ê

muito elevada, na gravidez complicada por hipertensão ar‹
terial, ja foi extensivamente observado por diversos au teres, o que faz com que devamos contrtﬂar as nossas pa -

cientes que tenham valores tensionais acima de lh0/90 m m

hg **.(5).
Na pre-eclampsia o objetivo ê impedir

eclampsia

e os

acidentes vasculares,

dez ate a viabilidade

viva

e

normal.

a

preservar a gravi -

certa afim de obtermos uma criança

M
Material

e

Metodos

Para a feitura desñe trabalho contamos inícir

almente com a.aquiescencia da DireçÃo,da Biblioteca da Faculdade de medâcina, no que tange À mobilidade

e

acesso /

aos arquivos daquele setor.

Todos os trabalhos encontrados no Index reig
tivos ao presente relntorio foram anotados e posteriormen
te procurados, nos respectivos compêndios.

Procuramos fa;

zer uma minuciosa seleçao afim de obtermos dados objetivos
e

claros, procurando, evitar contradiçoes e citaçoesšxten

sas, que viessem a prejudicar a sintese do assunto escolh

do.

Comentario

e

Conclusoes

Existe maior incidência de toxemia gravidíax
nas primigravidas de todas as idades e raças, também

entre as raças escuras, mas isto É

fatores

economicos

e

com:

provavelmente devido a

deficiências dietﬁticas, mais do qm

problema racial.
A causa da toxemia gravidàca não
da.

É

conheci -

“ especulação sobre a causa ou causas prováveis

sido tão extensa que esse distúrbio foi denominado

"

tem

doen-

ça das teorias ".
Os fatores precipitantes, se existentes, es-

tão provavelmente presentes na placenta e talvez na deci.~
dua.
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Os

fatores proximais tem incluido uma substancia su-

postamente

"

täxica", derivada da gravidez que É transpor_

tada pelo sangue.
Achamos de especial interesse o diaﬂnostico diferen-

cial com hipertensão essencial

(

quando a hiperpensão

É

n-

gistrada antes do quinto mes pode-se estar seguro em lññlh
concluir que ela estava presente antes da gravidez).

A pre-eclampsia e a eclampsia ocorrem antes do sexto mës
apenas na mola hidatiforme.

/

Concluindo, damos Ênfase a mg

dicina profilática, pois havendo causas especificas conhdh
cidas da tcximúø gravidica devemos acompanhar atentamente/
os exames pre-natais, e obter

confiança

e

cooperação da pg

ciente, pois o prognóstico para a mãe e o feto, nestes

ga

sos, depende da adequação do tratamento pre-natal, tempo /
de inicio e duração da toxemia, ocorrência de eolampsia,

desenvc1vimentog,de descolamento prematuro da placenta

adequação do tratamento.

/
e
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Resumo

O relatorio

analisa o problema da inter-re1a~

ção entre hipertensão preeoxistente e gravidez, estuden
do as alterações da fisﬂiogia renal na gestação, as cag
sas endocrinas de hipertensão essencial e as repereussoes
do quadro hípertenaivo sobre a unidade feto-placentar.

_§_mnemr..

The report analyses the problem of pre-existent

hypertension in its relation to pregnanøy, studying the /
changes in renal phy§_io1ogy during pregnancy, endocrine

faltors in hypertension, renovasoular hypertension, esseg
tial hypertension and the reflexes, of the hypertensíve /

syndrome on the feto-placentary unit.
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