


HIPERTENSÃO ARTERIAL NA GESTAÇÃO E MORTALIDADE MATERNA

▪ As síndromes hipertensivas intercorrentes na gestação, acarretam risco real e impacto

significativo nos indicadores relacionados à saúde materna e infantil.

▪ São a maior causa de morbidade materna grave, morte materna e perinatal no Brasil. Além de

constituir fator causal relativo às mortes maternas e perinatais, implica em limitações definitivas

na saúde materna e graves problemas decorrentes da prematuridade iatrogênica associada.



HIPERTENSÃO

TAS ≥140 mmHg ou TAD ≥ 90 mmHg em ao menos 02 medidas, com intervalo maior do que 4h e 
menor que 07 dias (se leve), ou intervalo de 15 minutos se grave

.

Como medir ? 

Paciente sentada:  5 min de repouso antes da medida;

Medição na altura do coração;

Manguito apropriado;

Utilizar o mesmo braço.

Leve: TAS ≥ 140 mmHg e ≤ 159 mmHg / TAD ≤ 109  Grave: TAS ≥ 160 mmHg ou TAD ≥ 110 mmHg



DEFINIÇÃO DE PROTEINÚRIA

Diferente de recomendações anteriores, a intensidade de proteinúria não deve mais ser associada

ao prognostico materno ou pautar decisões isoladamente.

Proteinúria de 24h ≥ 300 mg 

Relação proteína-creatinina ≥ 0.3 mg/dl

≥ 300 mg/l (2+ dipstick) em duas ocasiões, ou em uma se não houver infecção

Situações em que se deve solicitar Proteinúria de 24 horas: Pacientes hipertensas crônicas e diabéticas 
prévias para avaliação de lesão de órgão alvo. 



SÍNDROMES HIPERTENSIVAS DA GESTAÇÃO

1. Pré-eclâmpsia;

2.  Hipertensão  gestacional;

3. Hipertensão crônica;

4.  Pré-eclâmpsia sobreposta. 



PRÉ-ECLÂMPSIA

Presença de hipertensão ≥ 20 semanas de gestação e que desaparece < 12 semanas pós-parto, 
associada à proteinúria ou a algum critério de gravidade abaixo: 

• Proteinúria

• Trombocitopenia < 100.000

• Creatinina ≥ 1,2 mg/dL ou maior que o dobro da sua concentração sérica

• Elevação das enzimas hepáticas acima de duas vezes o valor de referência

• Edema pulmonar

• Cefaléia não responsiva a analgesia e não relacionada a outros diagnósticos ou distúrbios
visuais



PRÉ-ECLÂMPSIA COM CRITÉRIOS DE GRAVIDADE 

A PRÉ-ECLÂMPSIA  PODE TER OU NÃO CRITÉRIOS DE GRAVIDADE- PELO MENOS 01 DOS TÓPICOS 
ABAIXO PARA TER CRITÉRIO DE GRAVIDADE:

1. Sinais de iminência de eclampsia;

2. TAS ≥ 160 ou TAD ≥110mmHg;

3. Comprometimento da função hepática;

4. Insuficiência renal;

5. Trombocitopenia (plaquetas abaixo de 100.000);

6. Edema pulmonar.



PRÉ-ECLÂMPSIA/FATORES DE RISCO

Gestação gemelar; SAAF/ Trombifilia/Lupus eritomatoso Sistêmico

Irmã com PE Diabetes mellitus/ pré e gestacional

HAC/PE em gestação prévia Nova paternidade

Irmã, mãe ou avó com eclampsia IMC  maior que 30

Doenças renais Idade Materna maior que 40 anos

Hidropsia fetal( não imune) Gestação molar

Nuliparidade Anemia falciforme



PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA: AAS

Passado de pré-eclâmpsia

Hipertensão crônica

Anemia falciforme

Diabetes Mellitus prévio

Doença renal

Doença autoimune

Gestação múltipla

IP médio de artérias uterinas >p95

▪ Iniciar preferencialmente a partir da 12ª semana
(não mais que a 28ª), e manter até o parto

▪ Introduzir AAS 100-150mg/noite se 1 ou mais
fatores de risco estiverem presentes.



PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA: AAS

▪ Introduzir AAS 100-150mg/noite se 1 ou mais
fatores de risco estiverem presentes.

▪ Iniciar preferencialmente a partir da 12ª semana
(não mais que a 28ª), e manter até o parto

Passado de pré-eclâmpsia

Hipertensão crônica

Anemia falciforme

Diabetes Mellitus prévio

Doença renal

Doença autoimune

Gestação múltipla

IP médio de artérias uterinas >p95



PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA: AAS

Nuliparidade

Idade > 35 anos

IMC > 30 kg/m²

Raça negra

História familiar de pré-eclâmpsia 
(mãe ou irmã)

CONDUTA

Considerar AAS 100-
150mg/noite se 2 (DOIS) 
mais destes fatores de risco 
estiverem presentes. 



CARBONATO DE CÁLCIO

▪ Avaliar a dieta de cada paciente. 

▪ Em populações com baixa ingesta de cálcio (< 600 mg/dia), a suplementação com 1,5 –
2,0g/dia reduz pré-eclâmpsia. 

▪ Se não for possível altas doses, prescrever ao menos 500-600mg/dia

PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA: AAS



HIPERTENSÃO GESTACIONAL 

Hipertensão com surgimento após 20 semanas de gestação e que desaparece antes de 12 
semanas pós-parto, sem a associação com proteinúria.

Pacientes com HG e níveis tensionais graves devem ser consideradas como 
PRÉ-ECÂMPSIA com sinais de gravidade!



HIPERTENSÃO GESTACIONAL COM CITÉRIOS DE GRAVIDADE

▪ Proteinúria;

▪ Trombocitopenia < 100.000;

▪ Creatinina ≥ 1,2 mg/dL ou maior que o dobro da sua concentração sérica;

▪ Elevação das enzimas hepáticas acima de duas vezes o valor de referência;

▪ Edema pulmonar;

▪ Cefaléia não responsiva a analgesia e não relacionada a outros diagnósticos ou
distúrbios visuais



HIPERTENSÃO CRÔNICA

Hipertensão arterial (HAS) diagnosticada antes da 20ª semana de gestação ou aquela que perdura 
após a 12ª semana pós parto;

Hipertensão primária ou essencial;

Hipertensão secundária.

• Cerca de 11-14% das pacientes apresentam HAS secundária

• Investigar se idade < 30 anos ou outros fatores associadas (Ex: doença renal, tireoideopatias, uso 
de drogas...)

• Muitas só iniciam o Pré-Natal após 20 semanas de gestação: fator confundidor



HIPERTENSÃO CRÔNICA

Riscos maternos Riscos fetais e neonatais

Morte Morte

AVC Restrição decrescimento

Edema pulmonar Prematuridade

Insuficiência renal aguda Anomalias congênitas

IAM

Pré-eclampsia

Parto cesariano

HPP

Diabetes Gestacional



PRÉ-ECLÂMPSIA SOBREPOSTA

➢ 20-50% das pacientes com hipertensão crônica terão pré-eclampsia;

Em mulheres com lesão de órgão-alvo ou hipertensão secundária, a prevalência pode chegar a 
75%;

➢ 5x mais chances de pré-eclâmpsia em pacientes hipertensas previamente;

➢ Pior prognóstico materno-fetal, doença mais precoce e agressiva;

➢ Diagnóstico difícil: piora da hipertensão ou pré-eclâmpsia sobreposta?
Má-aderência ao tratamento

Lesão prévia de órgão-alvo

Nível de ácido úrico pode auxiliar no diagnóstico diferencial e predição de pior prognóstico.



MANEJO DA PACIENTE COM PE

Toda paciente com diagnóstico de PE deve ser submetida internamento por ao menos 24h

Exames para avaliação materna (hemograma, LDH, AST, ALT, ácido úrico, creatinina, 
pesquisa de proteinúria) 

Avaliação fetal (USG com doppler)

OBS: TESTE DE COAGULAÇÃO (TP, TTPA, FIBRINOGÊNIO), SE DISFUNÇÃO HEPÁTICA, PLAQUETAS < 
150.000 OU SUSPEITA DE DPP



PRÉ-ECLÂMPSIA SEM CRITÉRIO DE GRAVIDADE

IG ≥ 37 semanas IG < 37 semanas IG < 37 semanas:  Pré-Natal

Interrupção da gestação (via de parto = 
obstétrica

Condução ambulatorial se preencher 
critérios de normalidade

Consultas semanais

Realizar  cardiotococografia ante e intra
parto

Orientação à paciente sobre os sinais e 
sintomas de gravidade;

Aferição de TA diariamente

Monitorizar dados vitais maternos Reinternar diante de agravamento da 
doença;

Laboratório semanalmente

Se parto vaginal → dieta liquida sem 
resíduos, ausculta fetal a cada 15 min na 
fase ativa e a cada 5 min no período 
expulsivo

Administrar corticóide se < 34 semanas. Mobilograma diário

Cardiotocografia semanal a partir da 
28ª  semana

Manter cateter hidrolisado USG com doppler quinzenal

IG < 37 semanas:  Pré-Natal



PRÉ-ECLÂMPSIA COM CRITÉRIO DE GRAVIDADE

IG > 34 semanas IG > 34 semanas: indução do parto vaginal

Interrupção da gestação!
Magnesioterapia, idealmente ao menos 01h antes do 
parto, mantendo por 24h pós-parto
A via de parto é obstétrica, dependente das condições 
materno-fetais
Avaliar vitalidade fetal
Exames recentes sobre a gravidade da doença

O parto deverá ocorrer em < 24h
Avaliar vitalidade fetal por cardiotococografia, ausculta
intermitente a cada 15min (fase ativa) ou a cada 5 min
(fase expulsiva)
Monitorar dados vitais maternos
Devido ao risco de parto cirúrgico, manter dieta zero
com utilização de SG a 5%



PRÉ-ECLÂMPSIA COM CRITÉRIO DE GRAVIDADE

IG 24 a 34 semanas IG 24 a 34 semanas: vitalidade fetal IG 24 a 34 semanas

Internamento obrigatório
Magnesioterapia por 24h
Reintroduzir MgSO4 se novo
agravamento do quadro ou no
momento da interrupção
Manter o magnésio por 24h após
parto ou último evento
convulsivo;
Corticoterapia de acordo com
protocolo, não ultrapassando 48h
e não atrasando a resolução do
parto, caso haja instabilidade
materna

•Mobilograma diário
•Cardiotocografia diária após 28
semanas
•Biometria a cada 15 dias
•PBF 2 vezes por semana (com
intervalos até 72h) e doppler
semanal.
•Se < 28 semanas, PBF a cada 72h e
doppler semanal, com biometria
quinzenal
•Antecipar o USG com doppler se
instabilidade hemodinâmica materna

Anti-hipertensivos se TAD ≥ 110 mmHg ou TAS ≥ 160
mmHg. Meta de controle (TAD entre 90-100 mmHg)
em até 2h
A paciente deve ser orientada quanto aos sinais de

gravidade
Aferição diária da TA, contínua na fase aguda

(pronto atendimento, pré-parto e UTI) e de 4/4h na
fase de manutenção (enfermaria)
Exames laboratoriais para investigar gravidade da
doença a cada 48h na fase de manutenção
Interrupção se ocorrer qualquer um dos critérios 

listados



PRÉ-ECLÂMPSIA COM CRITÉRIO DE GRAVIDADE / CRITÉRIOS 
MATERNOS E FETAIS PARA INTERRUPÇÃO IG < 34SEMANAS

Maternos Fetais

Hipertensão grave não responsiva aos anti-hipertensivos;
Iminência de eclampsia;
Infarto ou AVC;
Síndrome HELLP;
Edema pulmonar;
Piora da função renal;
DPP ou sangramento vaginal sem placenta prévia 
associada;
Eclâmpsia

Anormalidades nos testes de bem estar

Diástole reversa de artéria umbilical

Óbito fetal ou feto com patologia 
incompatível com a vida



PRÉ-ECLÂMPSIA COM CRITÉRIO DE GRAVIDADE

IG < 24 semanas

▪ Discutir com a família a proposta de interrupção da gestação



HIPERTENSÃO CRÔNICA

Hipertensão arterial (HAS) diagnosticada antes da 20ª semana de gestação ou aquela que perdura 
após a 12ª semana pós parto;

▪ Hipertensão primária ou essencial

▪ Hipertensão secundária



HIPERTENSÃO CRÔNICA

RISCOS MATERNOS RISCOS FETAIS

Morte
AVC
Edema pulmonar
Insuficiência renal aguda
IAM
Pré-eclâmpsia
DPP
Parto cesariano
HPP
Diabetes gestacional

Morte
Restrição de crescimento
Prematuridade
Anomalias congênitas



HIPERTENSÃO CRÔNICA + PRÉ-ECLÂMPSIA SOBREPOSTA

➢20-50% das pacientes com hipertensão crônica terão pré-eclâmpsia 
Em mulheres com lesão de órgão-alvo ou hipertensão secundária, a prevalência pode chegar a 
75%

➢ 5x mais chances de pré-eclâmpsia em pacientes hipertensas previamente

➢ Pior prognóstico materno-fetal, doença mais precoce e agressiva

➢ Diagnóstico difícil: piora da hipertensão ou pré-eclâmpsia sobreposta?
Má-aderência ao tratamento

Lesão prévia de órgão-alvo

Nível de ácido úrico pode auxiliar no diagnóstico diferencial e predição de pior prognóstico



PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA SOBREPOSTA

▪ Carbonato de Cálcio;

▪ Avaliar a dieta de cada paciente;

▪ Em populações com baixa ingesta de cálcio (< 600 mg/dia), a suplementação com 1,5 – 2,0g/dia 
reduz pré-eclâmpsia. 

▪ AAS

▪ 100mg a 150mg, via oral, à noite. 

▪ Iniciar a partir de IG 12 semanas, até 28 semanas. Manter até o termo.



MANEJO: HIPERTENSÃO GESTACIONAL

Toda paciente com suspeita de PE deve ser submetida internamento por ao menos 
24h e avaliação materno-fetal:

▪ Hemograma, LDH, AST, ALT, ácido úrico, creatinina, pesquisa de proteinúria

▪ USG obstétrico com doppler

1



MANEJO: HIPERTENSÃO GESTACIONAL

IG < 37 semanas:  Pré-Natal IG ≥ 37 + 0/6 dias

• Condução ambulatorial somente após confirmar 
normalidade nos critérios de gravidade da 
doença

• Consultas semanais e aferição de TA diariamente

• Laboratório uma vez por semana

• Mobilograma diário

• Orientar sinais e sintomas de gravidade

• Reinternar diante de agravamento da doença

• Interrupção da gestação (via de parto obstétrica)

• Realizar cardiotococografia ante e intra-parto

• Monitorizar dados vitais maternos

• Se parto vaginal → dieta liquida sem resíduos, 
ausculta fetal a cada 15 min na fase ativa e a 



MANEJO: HIPERTENSÃO CRÔNICA

PRIMEIRA CONSULTA PRÉ-NATAL

• Fundoscopia; ECG e/ou Ecocardiograma
• Função renal, hepática, eletrólitos (principalmente K+), hemograma
• Proteinúria de 24h ou relação proteína/creatinina
• Doppler de artérias uterinas
• Adequar anti-hipertensivos

CONSULTAS SUBSEQUENTES

• Orientar mobilograma, sinais de DPP, sinais/sintomas de iminência de eclâmpsia
• Proteinúria semanal quando IG > 32 semanas (Dipstick)



TERAPIA ANTI-HIPERTENSIVA: MANUTENÇÃO

▪ Meta de controle: TAD 80-100mmHg / TAS 120-150 mmHg

▪ Exceto se lesões orgânicas

▪ Se lesões de órgão-alvo presentes, iniciar terapia se TAS > 150 ou TAD >
100mmHg

▪ Meta: TAS 120-139/ 80-89mmHg

▪ Se controle tensional abaixo da meta terapêutica, sem lesão orgânica



TERAPIA ANTI-HIPERTENSIVA: MANUTENÇÃO

Drogas utilizadas:

I. Metildopa – 0,5g a 2g/dia: iniciar com 250mg 2-3x/dia

II. Nifedipino retard 30-120mg/dia: iniciar com 30-60mg 1x/dia

III. Hidroclorotiazida 12,5-50mg/dia



TERAPIA ANTI-HIPERTENSIVA: AGUDA

1ª opção: Hidralazina = 05 mg, IV a cada 20 min, até o máximo de 20mg (tempo de ação: 10-20min)

2ª opção: Nifedipina = 10mg, via oral, comprimido de liberação rápida, a cada 20 min, até o máximo 
de 180 mg (1ª opção se não houver acesso venoso)

3ª opção = Nitropussiato de sódio – 0,2 mcg/kg/min a 5 mcg/kg/min até o máximo de 10mcg IV com 
monitorização em UTI.

Frequência de aferição

10 min na 1ª hora;

15 min na 2ª hora;

30 min na 3ª hora;

A cada 01h por 04 horas

Após estabilização: Controle a cada 4/4h



QUANDO INTERROMPER A GESTAÇÃO?

Hipertensão Gestacional:  IG: 37+0- 37s + 6d

Hipertensão crônica:

IG: 38+0 – 38s + 6d: Controlada sem uso de anti-hipertensivos;

IG: 38+0 – 38s + 6d: Controlada com uso de anti-hipertensivos;

IG 37+0 semanas: pré-eclâmpsia sem critérios de gravidade sobreposta;

IG 34+0 semanas: considerar interrupção em pacientes com hipertensão de difícil controle (3 drogas 
otimizadas) ou com pré-eclâmpsia grave sobreposta



CUIDADOS DURANTE O PARTO

➢Realizar CTG intra-parto

➢Monitorização regular dos níveis tensionais. Deverá ser contínua se níveis de gravidade.

➢Medicações para manutenção da TA podem ser mantidas durante o parto

➢ Realizar rotina para pré-eclâmpsia

➢ Via de parto obstétrica



CUIDADOS PÓS PARTO

➢ Retorno aos anti-hipertensivos de uso prévio

➢Manter cifras tensionais TAS < 150 mmHg e TAD < 100 mmHg

➢ Apesar da segurança em utilizar os AINEs, há redução na vasodilatação sistêmica, portanto pode 
dificultar/piorar o controle pressórico

➢ Amamentação e anti-hipertensivos:

➢ Beta-bloqueadores: propranolol/labetalol apresentam menor concentração no leite materno

➢ BCC, IECA/BRA: seguros – pequena concentração no leite

➢ Diuréticos: seguros, porém em altas doses podem reduzir a quantidade do leite



CRITÉRIOS DE ALTA HOSPITALAR (TODOS

I. ≥ 72h pós-parto;

II. TAS < 150 e TAD < 100 mmHg;

III. Plaquetas > 100.000 e em elevação;

IV. Função renal adequada (Cr < 1,1 e em melhora);

V. TGO / TGP < 70;

VI. Bilirrubinas < 1,2 e LDH em queda;

VII. Repetir exames a cada 24h enquanto houver presença de alterações;

VIII. Encaminhar para ambulatório de puerpério.



OPÇÕES TERAPEUTICAS

DROGA DOSE  UTILIZADA EFEITOS COLATERAIS

Metildopa 500 mg – 2g⁄dia, divididas em até 4x 
ao di

em até 4x ao dia 
Sonolência, boca sec

Nifedipina Retard 20 a 60 mg⁄dia Cefaléia, fadiga, tontura, edema 
periférico, 

Amlodipino 5 a 10mg (dose única diária) Fadiga, tontura, edema periférico, 
constipação

Pindolol 5 a 30mg/dia Tontura, bradicardia, insônia, 
náusea, hipotensão 

Hidroclorotiazida 12,5 a 25 mg⁄dia Cefaléia, hiperuricemia, 
hiponatremia, hiperglicemia

Furosemida 20 a 40 mg⁄dia Hipotensão,hiperuricemia, 
hiponatremia, hiperglicemia 



ECLÂMPSIA

Ocorrência de convulsões tônico-clônicas generalizadas em mulheres com DHEG. Excluindo-se as
convulsões de causas neurológicas, anestésicas, farmacológicas ou por complicações metabólicas.

A Eclampsia ocorre em 2-3% das mulheres com Pré-eclâmpsia/ Hipertensão gestacional com critério
de gravidade que não receberam anticonvulsivante e em 0,6% das mulheres sem critérios de
gravidade.

Iminência de eclâmpsia: Hipertensão: 75%; Cefaleia: 66%; Alterações visuais (escotomas,
cegueira, visão turva, diplopia, defeitos do campo visual, fotofobia): 27%; Dor epigástrica ou em
QSD: 25%; Hiperreflexia; Assintomáticas: 25%;

- Eclâmpsia: convulsão



ECLÂMPSIA/ MANEJO/ MEDIDAS GERAIS DE SUPORTE

1. Prevenir traumas e dano materno: Prevenção da queda e do trauma craniano. Desobstrução e proteção 
de via aérea (Cânula de Guedel) e decúbito lateral esquerdo. Convocar alguém experiente em entubação? 
Proteger e minimizar o risco de aspiração. 

2. Monitorização materna. 

3. O2 suplementar 8-10 L/min. 

4. Acesso venoso seguro. 

5. Manutenção da função respiratória (satO2 maior que 95%, se menor atentar para necessidade de máscara 
não invasiva; e se piora do padrão, progredir para via invasiva).

6. Magnesioterapia imediata.

7. Sondagem vesical de demora.

8. Sonda nasogástrica, se paciente inconsciente. 

9. Controle de Pressão arterial. 

10. Vigilância fetal. 



ECLÂMPSIA/MAGNESIOTERAPIA - SULFATO DE MAGNÉSIO (MGSO4-7H2O):

1. Esquema de Zuspan – administrar em Bomba de Infusão: *ATAQUE: 04 g, IV, em 20 minutos (08
ml de MgSO4 a 50% em 42 ml de Solução glicosada a 5% - 150 ml/h). Se recorrer convulsões,
realizar mais 2 g IV com a mesma diluição (04mL de MgSO4 a 50% em 46mL de solução glicosada
a 5% - 150mL/h). *MANUTENÇÃO: 1-2 g/h por 24 h (50 ml de Mg SO4 a 50% em 450 ml de
Solução glicosada a 5% - 20 a 40 ml/h), manter por 24 horas após o parto ou após a última
convulsão.

2. Esquema de Pritchard (casos especiais): *ATAQUE: 04 g, IV, em 20 minutos (08 ml de MgSO4 a
50% em 42 ml de Solução glicosada a 5%- 150 ml/h em bomba de infusão) + 10g IM (5g em
cada nádega – 1 ampola em cada nádega. Obs.: Uso de agulha de 22G x 90mm).
*MANUNTENÇÃO: 5g IM (alternar nádegas para injeção) a cada 4 horas*

*IDEAL PARA TRANSFERÊNCIA



ECLÂMPSIA/TERAPIA ANTIHIPERTENSIVAO

DROGA POSOLOGIA VIA ADMNISTRAÇÃO INTERVALO 
DOSES

DOSE MÁXIMA APLICAÇÃO

Hidralazina 5 a 10 mg/2 min venosa 20 minutos 20 mg Diluir ampola em 
solução1:19/fazer 
5ou 10 ml da 
solução a cada 
dose

Nifedipina 10mg(podendo ir 
até 20mg)

Oral 20 minutos 50 mg

PREVENIR AVC ( 15-20% DAS CAUSAS DE MORTE): INICIAR QUANDO PAS MAIOR OU IGUAL 160 MMHG OU PAD 
MAIOR OU IGUAL A 110MMHG. 



SÍNDROME HELLP

A SÍNDROME HELLP É UMA FORMA MULTISSISTÊMICA GRAVE DA DOENÇA HIPERTENSIVA
ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO (DHEG) QUE SE CARACTERIZA PELA PRESENÇA DE ANEMIA HEMOLÍTICA
MICROANGIOPÁTICA, DISFUNÇÃO HEPÁTICA E TROMBOCITOPENIA (O QUE JUSTIFICA O ACRÔNIMO
“HEMOLYSIS, ELEVATED LIVER ENZYMES, LOW PLATELETS



SÍNDROME HELLP/DIAGNÓSTICO

▪ CLÍNICO: A Síndrome HELLP é uma forma multissistêmica grave da Doença Hipertensiva Específica 
da Gestação (DHEG) que se caracteriza pela presença de anemia hemolítica microangiopática, 
disfunção hepática e trombocitopenia (o que justifica o acrônimo “Hemolysis, Elevated Liver
enzymes, Low Platelets

▪ LABORATORIAL: : HEMOGRAMA + LDH + BILIRRUBINA TOTAL SÉRICA + CONCETRAÇÃO DE 
TRANSAMINASES HEPÁTICAS. 

▪ o Trombocitopenia: Contagem de Plaquetas < 100.000/mm³ (Estabelece critério de gravidade 
quando abaixo de 50.000/mm³). 

▪ o Hemólise: Alterações eritrocitárias (esquizócitos) com Icterícia OU Bilirrubina total sérica > 
1,2mg% associado a elevação de LDH (> 600UI). 

▪ o Elevação de Transaminases Hepáticas: Concentração de Aspartato aminotransferase (AST/TGO) 
e/ou de Alanina Aminotransferase (ALT/TGP) > 70UI/L ou o dobro da linha de base. 



SÍNDROME HELLP/ CONDUTA

DIANTE DO DIAGNÓSTICO DE SÍNDOME HELLP, AS PACIENTES DEVERÃO SER INTERNADAS PARA 

VIGILÂNCIA MATERNO-FETAL E PROMOVIDO ESTABILIZAÇÃO MATERNA, ASSIM COMO SOLICITAR 

REGULAÇÃO PARA UNIDADE DE CUIDADO TERCIÁRIO MATERNO.



REFERÊNCIAS

▪ Protocolo de Síndromes Hipertensivas da Maternidade de Referência José Maria de Magalhães 
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▪ Protocolo de Síndromes Hipertensivas da Maternidade Climério de Oliveira;

▪ Pré-eclâmpsia nos seus diversos aspectos.  -- São Paulo: Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2017;

▪ ACOG Practice Bulletin No 203- Chronic Hypertension in pregnancy. January 2019.

▪ ACOG Pratice Bulletin – Gestational Hypertension and Pregnancy, 2019



OBRIGADA!




