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Resumo
Introdução: A pré-eclâmpsia (PE) afeta cerca de 5% das gestantes e representa
mais de 20% das causas de morte materna no Brasil. Está relacionada em 18% dos
nascimentos pré-termo no Brasil, comparados com 8% em países desenvolvidos,
contribuindo para elevar as taxas de cesarianas. Objetivo: Comparar o estado
clínico e laboratorial com o índice de fullPIERS das gestantes que apresentaram
diagnóstico de pré-eclâmpsia de forma a contribuir com o prognóstico da gestação.
Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo com 48 gestantes atendidas no Hospital
de Clínicas de Itajubá, com o diagnóstico de PE, entre janeiro de 2011 a dezembro
de 2015. Foram estudadas variáveis maternas sociodemográficas, obstétricas,
clínicas e o desfecho da internação. O intuito foi analisar descritivamente através do
cálculo das frequências absolutas e relativas às duas classificações da PE,
clínica/laboratorial e o índice de fullPIERS. Resultados: A idade materna variou
entre 13 e 48 anos, sendo que 37,5% estavam entre os extremos de idade, jovens
abaixo de 18 anos ou acima de 35 anos. O parto cesariano foi majoritário (97,29%)
e, 54,05% nasceram prematuros. A hipertensão arterial crônica foi a comorbidade
mais encontrada (39,5%). Através do fullPIERS 10% das pacientes foram
classificadas com resultados não tranquilizadores e 90% como tranquilizadores.
Conclusão: Entre as duas classificações, clínica/laboratorial e fullPIERS, o
resultado entre a comparação dos métodos foi marginal. Isto reflete que eles se
complementam, por isso é necessário melhorar o atendimento e o diagnóstico, para
auxiliar no prognóstico. Medidas com o intuito de auxiliar na promoção da saúde
para diminuir o número de internação hospitalar são necessárias.
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Abstract
Introduction: Pre-eclampsia (PE) affects about 5% of pregnant women and
represents more than 20% of the causes of maternal death in Brazil. It is related in
18% of preterm births in Brazil, compared to 8% in developed countries, contributing

to raise cesarean rates. Aims: To compare the clinical and laboratorial status with
the fullPIERS index of the pregnant women who presented a diagnosis of
preeclampsia in order to contribute to the prognosis of pregnancy. Materials and
Methods: Retrospective study with 48 pregnant women attended at the Hospital de
Clinicas de Itajubá, with the diagnosis of PE, between January 2011 and December
2015. Sociodemographic, obstetric, clinical variables and the outcome of
hospitalization were studied. The aim was to analyze descriptively by calculating the
absolute frequencies and relative to the two classifications of PE, clinical / laboratory
and the index of fullPIERS. Results: The maternal age ranged from 13 to 48 years,
with 37.5% being between the extremes of age, young people under 18 or above 35
years. Cesarean delivery was the majority (97.29%) and 54.05% were born
premature. Chronic hypertension was the most common comorbidity (39.5%).
Through fullPIERS 10% of the patients were classified with non-reassuring results
and 90% as reassurance. Conclusion: Between the two classifications, clinical /
laboratory and fullPIERS, the result between method comparison was marginal. This
reflects that they complement each other, so it is necessary to improve care and
diagnosis to aid in prognosis. Measures with the purpose of assisting in health
promotion to reduce the number of hospitalization are necessary.

keywords (3-6) Preeclampsia, Eclampsia, HELLP Syndrome, Premature Birth,
Maternal Mortality

Introdução
A pré-eclâmpsia (PE) afeta em torno de 5% das gestantes1-2 e caracteriza-se
principalmente por lesão endotelial e intensa resposta inflamatória sistêmica 3-5.
Classicamente seu diagnóstico clínico é realizado a partir da vigésima semana de
gestação ou nos primeiros dias após o parto e baseia-se no desenvolvimento de
hipertensão arterial (PA ≥ 140x90mmHg) associada à proteinúria (≥ 300mg/24h,
relação proteína/creatinina urinárias (ambas em mg/dl) ≥ 0,3 ou amostra de urina
isolada com 30 mg/dL ou pesquisa por fita reagente igual a 1+ )6.
A PE não possui causa única. Muitas hipóteses são descritas na tentativa de
explicar a sua patogênese, sendo que várias causas parecem atuar em sinergismo,
envolvendo principalmente características genéticas e resposta imunológica 7-11.
Sabe-se, entretanto, que a placenta é peça fundamental para sua ocorrência, não
havendo necessidade nem mesmo do desenvolvimento fetal. Tal constatação se
deve ao fato de que, casos de mola hidatiforme completa podem se acompanhar de
PE em formas graves e de instalação precoce. Ademais, sabe-se que a única “cura”
para a PE é a realização do parto, quando a placenta é removida 12.
Quanto ao papel da placenta no desenvolvimento da PE, alterações no seu
fluxo sanguíneo e oferta inadequada de oxigênio (O2) provocam intenso estresse
oxidativo, responsável por alterações funcionais que produzem debris, fatores
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inflamatórios e anti-angiogênicos. Ao atingirem a circulação materna esses produtos
desencadeiam importante lesão endotelial e resposta inflamatória sistêmica13-18.
O importante comprometimento endotelial e inflamatório, característico da PE,
compromete todos os órgãos. Nos rins é possível encontrar inicialmente a lesão
glomerular típica (glomeruloendoteliose), podendo também haver progressão para
graus variados de lesão renal12. Nos pulmões, o comprometimento endotelial e
consequente permeabilidade vascular exagerada podem culminar com o edema
pulmonar. A lesão endotelial cerebral pode causar edema, culminando com o quadro
de convulsões tônico-clônicas, conhecido como eclâmpsia. O comprometimento
hepático (elevação das enzimas hepáticas) associado ao consumo de plaquetas
(plaquetopenia), e hemólise caracteriza a chamada síndrome HELLP, que está
associada à PE grave ou eclâmpsia. Esta síndrome pode provocar edema agudo
dos pulmões, insuficiência renal, falência cardíaca, hemorragias e ruptura do fígado
e, por isso se associa com taxas elevadas de morbimortalidade tanto materna
quanto perinatal14.
Impacto da Pré-eclâmpsia
O impacto da PE sobre a gestação é visto como uma preocupação mundial,
pois a doença representa importante causa de morbimortalidade materna e
perinatal19. Ainda que esses números possam ser subestimados, calcula-se que,
anualmente, cerca de 76.000 mortes maternas e 500.000 mortes perinatais sejam
relacionadas à PE20. Além disso, o impacto da PE sobre a saúde das crianças a
curto e longo prazo não é realmente estimado. Além de ser importante causa de
mortalidade perinatal, a PE está relacionada também com nascimento pré-termo e
restrição de crescimento fetal (CIUR), que levam a importantes sequelas, como
anormalidades no desenvolvimento neurológico e doenças cardiometabólicas no
adulto21-22. Uma vez que a PE representa mais de 20% das causas de morte
materna no Brasil, o filho de uma paciente com PE corre grande risco de ficar órfão
de mãe, aumentando seu sofrimento23. Além desses aspectos, o parto pré-termo
decorrente da PE muitas vezes é “iatrogênico”. Em todo o mundo, uma porcentagem
considerável das pacientes com PE é submetida à antecipação do parto
desnecessariamente, com o intuito de cura da doença. Esse problema parece ser
maior no Brasil, pois se estima que 18% dos casos de prematuridade são
relacionados à PE, comparados com 8% em países desenvolvidos 24. Além disso, a
antecipação do parto contribui sobremaneira para elevar as taxas de cesarianas25-26.
O atual estudo tem como objetivo a comparação do estado clínico e
laboratorial juntamente com o índice de fullPIERS das gestantes com PE. Com o
intuito de comparar a clínica apresentada pela paciente, entre PE leve, moderada ou
grave, e sua correspondência com este índice. Para aprimorar o atendimento da
gestante com risco de PE e de possibilitar o diagnóstico de forma precoce, para
evitar as complicações que aumentam o risco de morbimortalidade materna e fetal,
contribuindo para diminuição do custo à saúde.
Materiais e métodos
Estudo de prevalência transversal, descritivo e retrospectivo realizado através
da análise de prontuários de pacientes gestantes atendidas na maternidade do
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Hospital de Clínicas de Itajubá (HCI), selecionadas de acordo com o levantamento
de dados no sistema de prontuários eletrônicos deste hospital, no período de janeiro
de 2011 a dezembro de 2015. A partir do número total de atendimentos, foram
selecionados 57 prontuários de pacientes que se enquadraram no perfil da pesquisa
(pressão arterial ≥ 140x90 mmHg e proteinúria ≥ 300mg/24h, relação
proteína/creatinina urinárias (ambas em mg/dl) ≥ 0,3 ou amostra de urina isolada
com 30 mg/dL)6.
Os critérios de inclusão neste estudo foram gestantes que tiveram diagnóstico
de PE e a resolução da gestação na maternidade do HCI. Já os de exclusão são os
prontuários que estiveram incompletos ou que informações foram perdidas, além de
ausência do diagnóstico de doença hipertensiva específica da gestação (DHEG).
Para a avaliação de risco, através do fullPIERS, foram selecionados apenas
prontuários que apresentavam todos os dados necessários para o cálculo.
O intuito foi realizar duas classificações da PE, uma clínica/laboratorial, que
divide as pacientes em PE leve ou grave, e outra de acordo com o índice de
fullPIERS. Para o cálculo deste índice é necessário colocar dados da idade
gestacional, presença ou não de dispneia ou dor torácica, saturação de O2,
dosagem de creatinina, plaquetas, TGO ou TGP e obter o percentual de ocorrência
de complicações graves27. Para a primeira classificação utiliza-se a condição clínica
da paciente, sendo assim, a pré-eclâmpsia grave (PEG) é definida como a PE
associada a complicações materno-fetais, ou seja, disfunção orgânica, que são
graves o suficiente para que haja risco iminente de comprometimento materno-fetal.
Inicialmente as duas classificações, clínico/laboratorial e o fullPIERS, foram
analisadas descritivamente através do cálculo das frequências absolutas e relativas.
Para o estudo da concordância foi utilizado o índice de concordância Kappa28.
Interpretação do índice kappa (κ).




κ > 0,75 Reprodutibilidade excelente
0,4 ≤ κ ≤ 0,75 Reprodutibilidade boa
0 ≤ κ ≤ 0,4 Reprodutibilidade marginal

O software utilizado para os cálculos foi o Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) 17.0 for Windows, um estatístico que permite a utilização de dados em
diversos formatos para gerar relatórios, calcular estatísticas descritivas, conduzir
análises estatísticas complexas e elaborar gráficos. É um software estatístico de fácil
manuseio internacionalmente utilizado há muitas décadas, com intuito de auxiliar
nas técnicas estatísticas básicas a avançadas. O nível de significância utilizado para
os testes foi de 5%.
A realização deste estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Faculdade de Medicina de Itajubá e pela Plataforma Brasil e registro com o número
1.719.406. O acesso para a análise de prontuários foi autorizado pela diretoria da
Faculdade de Medicina de Itajubá e pelo setor responsável pelos prontuários do HCI
através de um termo assinado pelos pesquisadores.
Resultados
4

Foram analisados 57 prontuários de gestantes que tiveram o diagnóstico de
PE. Dentre esses, três prontuários estavam repetidos, totalizando ao total de 54
pacientes. Contudo, dentre as 54 pacientes, 48 tiveram o diagnóstico de DHEG,
cinco pacientes não preencheram critérios da doença, podendo corresponder ao
erro de digitação do CID na internação, e uma paciente foi a óbito e o prontuário não
foi encontrado. Os CIDs utilizados na busca dos prontuários foram CID 10: Grupo
entre O10 e O16. Além do mais, não foi possível realizar a avaliação de risco de oito
pacientes (16,6%), devido a falta de dados de exames laboratoriais necessários para
o cálculo do fullPIERS. Sendo assim, apenas 40 pacientes entraram para a
comparação entre os métodos avaliados.
Dentre as 48 pacientes, a idade materna variou entre 13 a 48 anos, sendo a
idade média de 29,71 anos com desvio-padrão de 8,93 anos e mediana de 30 anos.
Evidenciando que 18 pacientes, ou seja, 37,5% estão entre os extremos de idade,
jovens entre 13 e 17 anos e as acima de 35 anos, e 30 pacientes (62,5%) estão
entre 18 a 34 anos.
Com relação a conduta, 37 (77,08%) pacientes evoluíram para o parto, sendo
que 36 (97,29%) pacientes evoluíram para parto cesariano e uma (2,7%) para parto
normal. Do total de partos, 20 (54,05%) recém-nascidos eram prematuros.
O número de partos do HCI no período de 2011 a 2015, ilustrado na Tabela
1, foi 9.000, dentre esses 5087 (56,5%) foram cesarianas. Em relação com o total de
partos 0,41% do total de partos foram de mães que apresentavam diagnóstico de
hipertensão.
Tabela 1. Total de partos ocorridos pelo SUS no período de 2011 a 2015 no Hospital
de Clínicas de Itajubá.
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Parto
Normal
931
868
844
653
617
3913

Parto
Cesariana
992
1133
1117
861
984
5087

Total

9000

A hipertensão arterial crônica (HAC) foi a comorbidade mais prevalente,
sendo que 19 pacientes (39,5%) apresentavam história de HAC. Vale ressaltar que
19 pacientes não tinham registro de comorbidades, mas estavam em uso de
medicação (aldomet/ hidralazina/ adalat), tornando difícil a diferenciação entre um
quadro hipertensivo que se iniciou na gestação ou se era hipertensa previamente. O
antecedente pessoal de DHEG prévia ocorreu em 14,5% das pacientes. Outras
comorbidades também estavam presentes, como diabetes mellitus (DM) 4,16%,
hipotireoidismo 4,16%, obesidade 4,16%, e 6,25% não possuíam comorbidades.
Também foi encontrado, porém em menor número, asma, epilepsia, tabagismo,
cardiopatia e síndrome dos ovários policísticos (SOP).
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A respeito da comparação entre as duas classificações, clínica/laboratorial e
fullPIERS, apenas 40 pacientes foram avaliadas. A exclusão de oito pacientes
ocorreu devido a ausência de dados laboratoriais no prontuário, impossibilitando o
cálculo do índice de fullPIERS. Através destes testes, quatro (10%) pacientes foram
classificadas com resultados não tranquilizadores, 36 (90%) testes resultaram como
tranquilizadores (Tabela 2), e o cruzamento das duas classificações estudas
(Tabela 3).

Tabela 2. Frequências absolutas e relativas da classificação dos exames segundo
fullPIERS e os critérios clínicos/laboratoriais.
Classificação
Pré-eclâmpsia leve
Pré-eclâmpsia grave
Total

fullPIERS
N
%
36
90,0
4
10,0
40

Clínica/laboratorial
N
%
19
47,5
21
52,5
40

Tabela 3. Frequências absolutas das classificações dos exames fullPIERS e os
critérios clínicos/laboratórios.
FullPIERS
Leve
Grave
Total

Classificação clínica/laboratorial
Leve Grave Total
19
17
36
0
4
4
19
21
40

Kappa = 0,183 (IC a 95%: 0,013; 0,352).
Para analisar a existência de uma possível concordância entre a análise
clínica da paciente e o teste de fullPIERS foi utilizado o índice de concordância
Kappa resultando em Kappa = 0,183 (IC a 95%: 0,013; 0,352).
Discussão
Existem estimativas regionais que acreditam que a incidência de PE
corresponde a 1,5% de todas as gestações no Brasil29. Sendo assim, o número
encontrado neste estudo (0,45%) se enquadra abaixo do estimado nacional.
O presente estudo mostra uma correlação entre as classificações
clínica/laboratorial e o fullPIERS. Através do índice de concordância de Kappa,
podemos observar que obteve reprodutibilidade marginal, embora significativo.
Sendo assim, não é possível classificar de forma razoável as pacientes, porque as
duas classificações não têm resultado concordante na maioria dos exames.
Entretanto, a ausência de informações necessárias para o cálculo deste teste,
devido ao preenchimento incompleto dos prontuários, pode ter influenciado
negativamente no estudo.
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Por isso, para melhor compreensão dos resultados deste estudo, é
necessário considerar as limitações da pesquisa, já que muitos dados dos
prontuários não foram encontrados. Além disso, pode ter havido erro na descrição
do CID, que é utilizado como hipótese diagnóstica na internação, e foi o principal
meio de seleção das pacientes.
O fullPIERS é atualmente usado por diversos países para correlacionar a
clínica da paciente com os exames laboratoriais tendo como objetivo calcular a
probabilidade (%) de desfechos maternos graves nos próximos sete dias. Foi
desenvolvido por Von Dadelszen et al.30 em quatro países (Canadá, Nova Zelândia,
Austrália e Reino Unido)31. Embora no Brasil não tenha as condições ideais para a
prevenção de pré-eclâmpsia, o modelo fullPIERS, sob validação externa, oferece
condições que auxiliam o obstetra na sua conduta, reduzindo assim, a
morbimortalidade materna e fetal.
Ao observar a porcentagem de partos cesarianos (97,29%), nota-se que está
muito elevada em comparação a números mundiais. No entanto, concorda com o
número nacional, pois, segundo a OMS, o Brasil detém a segunda maior taxa de
cesáreas do planeta com cerca de 55%32. Além disso, a taxa de cesárea foi maior
em relação ao parto normal. Concordando com o encontrado na literatura, que
demonstra esta prevalência em pacientes com pré-eclâmpsia.33.
A idade materna maior ou igual a 35 anos e a primiparidade se associam ao
aumento do risco da gestante ser submetida à cesárea 28. Além disso, as gestações
pré-termos apresentam maior chance de evoluir para esta via de parto, pois, neste
caso, a cesariana poderia ser considerada fator de proteção para o RN. No presente
estudo, os dados demonstraram que tanto as primíparas quanto as multíparas,
independentemente da idade materna e gestacional, evoluíram, quase em
unanimidade, para parto cesáreo.
A comorbidade mais prevalente neste estudo foi a HAC prévia com total de 19
(35,9%) pacientes, seguido em menor número a DM, hipotireoidismo e obesidade. A
hipertensão arterial é a complicação gestacional mais prevalente em gestantes com
idade materna avançada (maior que 35 anos), devido ao aumento do
comprometimento vascular com o passar da idade. Além do mais, os extremos de
idade reprodutiva, obesidade e a DM são fatores de risco para DHEG29.
Conclusão
O teste fullPIERS é uma medida fidedigna, consolidada para calcular a
probabilidade de eventos maternos adversos. O uso deste teste permite que
medidas preventivas possam ser realizadas a fim de diminuir o sofrimento e as
complicações do binômio mãe e feto.
Além disso, no atendimento à gestante, a análise clínica/laboratorial também
tem extrema importância para avaliação da paciente, sendo assim, através do
resultado marginal entre a comparação dos métodos de classificação,
clínico/laboratorial e fullPIERS, pode-se concluir que estas duas maneiras avaliativas
se complementam na estratificação de risco da gestante. Por isso é necessário
melhorar o atendimento e o diagnóstico da paciente, para auxiliar no prognóstico, e
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consequentemente diminuindo as complicações, o que gera menor necessidade de
internações.
Atualmente, em âmbito nacional, pensando em gestão de saúde, deve-se
cada vez mais criar medidas para diminuir os gastos com internações. Agir a fim de
detectar precocemente a pré-eclampsia impactará significativamente, pois com o
desenvolvimento do país espera-se que aumente o risco de DHEG devido ao
aumento da idade materna, nulíparas e miscigenação. Nesse sentido e,
tradicionalmente, a predição da pré-eclâmpsia tem sido baseada na detecção de
fatores de risco da gestante, bem como a avaliação da pressão arterial, proteinúria e
edema. Dessa forma, a detecção precoce dos fatores de risco direcionará cuidados
médicos especiais e medidas preventivas.
Diante do exposto, o acolhimento da gestante na estratégia saúde da família
por meio de uma escuta qualificada e de um exame clínico cuidadoso do médico,
para que os fatores de riscos possam ser identificados e trabalhados durante o prénatal são fundamentais. Por outro lado, há necessidade de elaborar medidas de
prevenção desta doença e suas complicações, por meio de ações planejadas pela
equipe de saúde, principalmente na atenção básica.
Medidas tais como, realizar ações educativas com a população e mostrar a
importância do conhecimento dos riscos de doenças crônicas nas grávidas e, como
evitar complicações. Capacitar os profissionais da equipe a fim de identificar
comorbidades e propor um protocolo para atendimento da gestante hipertensa
integrando o acompanhamento do serviço de pré-natal de alto risco, da atenção prénatal e do atendimento terciário no momento do parto.
Este protocolo pode ser implementado na maternidade do HCI na admissão
de pacientes com suspeita ou confirmação diagnóstica de PE. A fim de examinar a
paciente como um todo e ter todos os parâmetros necessários para o cálculo do
fullPIERS, pois evidenciou ausência de importantes informações nos prontuários
dessas pacientes, como por exemplo, dor torácica ou dispneia e a saturação de
oxigênio.
Desta forma espera-se diminuir as complicações em gestantes com PE,
internações, morbimortalidade materna e fetal, e consequentemente os gastos da
saúde pública.
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