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INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial é das intercorrências clínicas
mais frequentes na gravidez, afectando a evolução da
mesma e o desenvolvimento do recém-nascido. Cerca
de 3% das mulheres em idade reprodutiva têm
hipertensão arterial (HTA) crónica, e esta interfere em
10% de todas as gestações, quer na grávida com HTA
crónica prévia à gravidez, quer na grávida em que a
gestação se complica de HTA (transitória da gravidez)5.

A correcta medição e interpretação da pressão
arterial é essencial para o diagnóstico e tratamento da
hipertensão arterial. O equipamento adequado e
devidamente aferido, a experiência do observador e a
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ABSTRACT

Elevated blood pressure during pregnancy remains a relevant health problem, affecting a substantial
number of women. In some cases, hypertension precedes pregnancy, while in others it develops during
its course. Blood pressure values during pregnancy should remain controlled in order to reduce the
risks of maternal and fetal complications. Correct measurement and interpretation of blood pressure is
essential for the diagnosis and management of this situation. Calibration of monitors, training of
personnel, positioning of the patient, and selection of proper cuff size are all of paramount importance
for maximum diagnostic accuracy, avoiding the potential pitfalls in diagnosis and management.

posição do paciente são algumas das variáveis que
contribuem para exactidão da sua medição. Na prática
clínica, há considerável variabilidade na sua medição
e controvérsias sobre o método mais correcto de aferi-
la. A exactidão do diagnóstico, a eficácia das medidas
profiláticas, e o sucesso do tratamento dependerão do
conjunto de todos estes factores.

HIPERTENSÃO ARTERIAL  NA GRAVIDEZ

A hipertensão arterial na gravidez pode ser classificada
em quatro grandes grupos: pré-eclâmpsia, (HTA depois
das 20 semanas de gestação associada a proteinúria,
numa mulher previamente normotensa); HTA crónica,
(HTA antes das 20 semanas de gestação ou HTA que
se prolonga depois das 12 semanas após o parto); pré-
eclâmpsia sobreposta a HTA crónica (em que numa
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mulher com diagnóstico de HTA prévio à gravidez
aparece proteinúria após as 20 semanas de gestação) e
HTA gestacional (HTA na segunda metade da gravidez,
sem proteinúria, e que desaparece até às 12 semanas
após o parto)7.

Define-se hipertensão arterial na gravidez quando um
dos critérios está presente em duas observações, com um
intervalo superior a 6 horas: pressão arterial (PA) sistólica
≥140 mmHg ou PA diastólica ≥90 mmHg7. Alguns autores
recorrem à PA média (duplicação da PA diastólica somada
à PA sistólica, a dividir por três), tendo esta de ser ≥105
mmHg para se obter um diagnóstico de HTA. Anterior-
mente, um aumento de 30 mmHg na pressão arterial sistólica
ou um aumento de 15 mmHg na pressão arterial diastólica
relativamente aos valores registados prévios à gravidez
eram critérios para diagnóstico de HTA, no entanto, novos
estudos revelaram uma baixa sensibilidade e um baixo valor
preditivo deste critério, tendo este deixado de ser um critério
válido para o diagnóstico de HTA7.

Medições correctas e repetidas da pressão arterial
durante a gravidez são essenciais para a apropriada
detecção da hipertensão arterial (HTA). Devido à
variabilidade inter-observadores e intra-observador, é
recomendado que o diagnóstico de HTA seja apenas feito
após duas ao mais medições da pressão arterial elevada
em duas consultas separadas por um período de pelo
menos uma semana.

FISIOLOGIA  DA PRESSÃO ARTERIAL

A PA consiste na força exercida pelo sangue em circula-
ção na parede interna das artérias. Esta circulação
sanguínea faz-se por impulsos, correspondentes aos
batimentos cardíacos. Assim, durante a contracção
ventricular há ejecção do sangue para a circulação,
havendo um aumento da pressão nos vasos, o que corres-
ponde à PA sistólica. Durante o relaxamento ventricular
há um preenchimento cardíaco através do retorno venoso,
havendo uma diminuição da pressão nos vasos, o que
corresponde à PA diastólica.

A PA está em permanente mudança, dependendo
do “esforço” cardíaco em determinado momento. Para
além desta variação instantânea, há também diferenças
entre os valores diurnos e nocturnos (padrão circadiano),
sendo os valores mais elevados durante a vigília. Em cerca

de 95% dos casos há uma variação de até 35 mmHg na
PA sistólica e de até 17 mmHg na PA diastólica5.

Durante a gravidez assistimos a várias alterações
cardiovasculares, tais como a diminuição da resistência
vascular periférica, devido à diminuição da sensibilidade
aos efeitos vasopressores da angiotensina II e das
catecolaminas, e o aumento do débito cardíaco a partir
da décima semana de gestação, podendo atingir um
aumento de 40% no 2º trimestre. Estas alterações
fisiológicas têm uma repercussão na PA da grávida. Após
se terem mantido semelhantes aos prévios à gestação,
no 2º trimestre, os valores tensionais diminuem
significativamente, sendo esta diminuição mais acentuada
na PA diastólica, podendo variar até 7-10 mmHg. No 3º
trimestre, os valores da PA aumentam lentamente até
atingirem os valores registados no 1º trimestre7.

Reconhecer estas alterações fisiológicas durante a
gravidez é importante para permitir um correcto
diagnóstico de HTA na gravidez. Todas as mulheres
em idade fértil deveriam conhecer os seus valores
habituais da PA prévios à gravidez. Estes são o valor de
referência e permitem o diagnóstico exacto do tipo de
doença hipertensiva numa gravidez futura. Uma das
grandes dificuldades no diagnóstico da HTA na gravidez
prende-se com esta falta de acesso aos valores da PA
prévios à gravidez. Uma vez que no 2º trimestre se
assiste à diminuição fisiológica da PA, valores elevados
durante esta fase (PA >140/90) sem o registo de valores
prévios, não permite um diagnóstico definitivo de HTA
crónica ou de HTA transitória da gravidez7.

MEDIÇÃO DA  PRESSÃO ARTERIAL

Podemos utilizar diversas técnicas para a medição indirecta
da PA, sendo a mais utilizada a do esfigmomanómetro de
coluna de mercúrio ou aneróide. Os valores são lidos em
milímetros de mercúrio (mmHg). O equipamento foi
desenvolvido pelo médico italiano Riva Rocci em 1896, e
aperfeiçoado por Nikolas Korotkoff no início do séc. XX.
A padronização da técnica de medição estabelecida então
permanece praticamente inalterada2. Korotkoff verificou
que ao desinsuflar a braçadeira que ocluía totalmente a
artéria eram perceptíveis diferentes tipos de sons com o
estetoscópio, o que correspondia a diferentes graus de
obstrução parcial da artéria. Através desta constatação,
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foram definidos diferentes tipos de sons aos quais corres-
pondem diferentes fases de oclusão arterial (Quadro I)2.

Para a determinação da PA diastólica existem ainda
discussões sobre qual a fase dos sons de Korotkoff que
melhor a identifica, se a fase IV que corresponde ao abafa-
mento dos sons, ou a fase V em que há o desaparecimento
completo dos sons3. Os estudos realizados em que
compararam o valor da PA obtido através de uma medição
directa com o obtido através de uma medição indirecta
concluíram que a fase V se correlaciona melhor com a
pressão diastólica do que a fase IV4.

Actualmente utiliza-se a fase V para determinar a PA
diastólica no adulto sem patologia. No caso de crianças
(<13 anos), grávidas e pacientes com débito cardíaco alto
ou com vasodilatação periférica, em que os sons podem
ser ouvidos até aproximadamente 0 mmHg, utiliza-se o
abafamento dos sons (fase IV) como indicativa da PA
diastólica3. No entanto, uma revisão bibliográfica recente
concluiu que a fase IV é mais difícil de se detectar, não se
aproxima tanto da PA diastólica intra-arterial (directa), está
sujeita a maior erro pelo observador e é menos reprodutível,
e que portanto, ambos os valores devem ser registados (p.
ex. PA = 120/50/10 mmHg). No caso da grávida, o uso da
fase V assegura que a mesma medida de PA diastólica
seja utilizada antes, durante e depois da gravidez.

São vários os factores que podem influenciar a medição
da PA, estando estes relacionados com o ambiente, o
equipamento, o observador e com o próprio paciente.

Idealmente, o ambiente deverá ser tranquilo, silencioso
e a temperatura agradável. A medição efectuada num
ambiente frio pode corresponder a uma elevação de 8-
15 mmHg na PA1.

O esfigmomanómetro deve estar bem aferido, devendo
efectuar-se a aferição de 6 em 6 meses no caso dos ane-
róides e uma vez por ano no caso dos de coluna de mercú-
rio2,3,6. Relativamente aos esfigmomanómetros de mercú-
rio, que actualmente não são comercializados, os manómetros
aneróides são menos exactos e menos fiáveis, e são afectados
por sacudidelas ou traumatismos3,8. O tamanho da braçadeira
é muito importante para a qualidade e validade do método.
Esta deve abranger mais de 80% da circunferência e mais
de 40 % da largura do braço, sendo a braçadeira standard a
de 22,9 x 12 cm2,6. Isto porque se for demasiado curta ou
estreita (obesos) a PA irá ser falsamente alta, por outro lado,
se for demasiado larga ou comprida (crianças) a PA irá ser
falsamente baixa3,8.

Na gravidez, deverá haver cuidado na interpretação
dos valores da PA obtidos por equipamento automa-
tizado. Isto porque a medição efectuada por estes
aparelhos se faz pelo método oscilométrico. Vários
monitores comercializados hoje passaram por estudos de
validação, como o Space Labs 90207 e o TM-2620.

O observador deve conhecer a técnica e explicá-la
sucintamente ao paciente. A posição adoptada deve ser
confortável e de forma a ter boa visibilidade do nível da
coluna de mercúrio ou estar sob visão directa e próxima
do aparelho aneróide. Para permitir uma acuidade auditiva
máxima para os sons de Korotkoff, o observador não
deve ter pressa na realização da medição, pois um
observador com pressa irá subestimar a PA sistólica e
sobrestimar a PA diastólica. Existem erros sistemáticos
que devem ser evitados, como a tendência para a
aproximação para valores médios terminados em zero
ou cinco, ou a tendência para números ímpares2,3,6.

Quadro I – Sons de Korotkoff.

Fase Qualidade sons Base teórica

I Som súbito, forte e bem definido. Pressão iguala a pressão sistólica.
Ocorre passagem parcial da onda de pulso arterial.

II Sons soprosos, mais Há alteração do diâmetro arterial que leva a um fluxo turbulento,
suaves e prolongados. produzindo uma vibração – sopros.

III Sons mais nítidos e intensos A pressão diminui.
(semelhantes ao da fase I). A artéria permanece aberta na sístole mas fechada na telediástole.

IV Sons abruptos, mais suaves e abafados. A pressão iguala o nível da pressão diastólica arterial.

V Desaparecimento completo dos sons. A artéria permanece aberta durante todo o ciclo cardíaco
.
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A posição do paciente deve ser confortável, sentado
com o tronco encostado. Se este estiver em posição
supina, a PA irá ser 2-3 mmHg superior e inferior na
PA sistólica e diastólica, respectivamente9. A medição
deve ser efectuada no braço direito, uma vez que a
PA neste braço é 2 a 10 mmHg superior. Este deve
estar relaxado e ser colocado à altura do coração pois,
se estiver na posição vertical, o valor da PA obtido
será 10 a 12 mmHg superior devido à pressão
hidrostática induzida pela gravidade. Não deve fumar
ou ingerir estimulantes, como café, chá, chocolate, pelo
menos 30 minutos antes da medição, pois estes irão
sobrestimar a PA1,6. Deve esvaziar a bexiga antes do
início do procedimento6. Factores como a respiração,
o estado emocional, a idade, a raça, a dor, influenciam
igualmente o valor da PA obtido.

TÉCNICA DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Descrevendo sucintamente a técnica de medição2,3,4,6:
O observador deve explicar resumidamente a
técnica ao paciente;
O paciente não deve praticar exercício físico, ingerir
bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumar até 30
minutos antes da medição; deve ter a bexiga vazia;
deve descansar 5-10 minutos, em ambiente calmo e
a temperatura agradável;
O observador e o paciente não devem falar durante
o procedimento;
A braçadeira seleccionada deve ser de tamanho
adequado, e colocada 2-3 cm acima da fossa cubital,
centrando-a sobre a artéria braquial;
O braço deve estar à altura do coração;
O estetoscópio não deve estar frio e deve ser coloca-
do sobre a artéria braquial, evitando a compressão
excessiva;
A insuflação inicia-se rapidamente de 10-10 mmHg
até 10-20 mmHg acima PA sistólica e a desinsu-
flação deverá ser de 2-4 mmHg/seg (de modo a
evitar a congestão venosa);
Deve haver um intervalo de 1 a 2 minutos antes de
nova medição;
Se houver dificuldade na auscultação dos sons
Korotkoff, poderá pedir ao paciente para fechar e
abrir a mão durante alguns segundos.

NOTA FINAL

Nos últimos anos assistimos ao adiamento da primeira
gravidez e a um menor número de gestações em cada
mulher. A sociedade de consumo leva a hábitos de vida
pouco saudáveis, sendo a obesidade, o sedentarismo, o
tabagismo problemas graves nas mulheres em idade
reprodutível, à qual se associam a HTA, agravando assim
o prognóstico da gravidez.

A medição e registo dos valores da PA no ambulatório
combinados com medições convencionais no consultório
podem dar um quadro mais aproximado da PA dinâmica,
uma vez que a PA é frequentemente mais baixa fora do
consultório, provavelmente devido à ansiedade e
expectativa geradas pela consulta médica. Actualmente,
a monitorização ambulatória da PA (MAPA) permite a
avaliação da PA em várias situações, como no trabalho
ou durante o sono, sendo de grande valor clínico3,4,5).
Os aparelhos automáticos devem ser validados contra
leituras de um esfigmomanómetro para grávidas. Vários
monitores comercializados hoje passaram por estudos
de validação (ex.: Space Labs 90207 ou TM-2620).

A presença de HTA na gravidez requer uma
vigilância cuidada por uma equipa multidisciplinar face
aos riscos acrescidos para a mãe e para o feto. Estas
grávidas devem ser referenciadas para uma consulta
de alto risco obstétrico.
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