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RESUMO
 A pré-eclâmpsia (PE) caracteriza-se por um quadro clínico grave e multissistêmico em gestantes previamente normotensas 

e até o momento sem etiologia completamente esclarecida. Vários mecanismos fisiopatológicos têm sido implicados na pato-
gênese e biomarcadores vêm sendo estudados para rastreamento de PE, porém ainda precisam ser validados para detecção 
precoce deste estado hipertensivo, o que complica a previsão e o tratamento da PE.

Descritores: Pré-Eclampsia; Biomarcadores; Diagnóstico; Placentação.

ABSTRACT
Pre-eclampsia (PE) is a severe and multisystemic in previously normotensive pregnant women and, so far without fully clarified 

etiology. Several pathophysiological mechanisms have been implicated in the pathogenesis and biomarkers have been studied 
for PE screening, but they still need to be validated for early detection of this hypertensive state which complicates PE prediction 
and treatment.
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INTRODUÇÃO
Os estados hipertensivos maternos são classificados em 

quatro categorias principais: pré-eclâmpsia, eclampsia, hi-
pertensão crônica, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia 
sobreposta e hipertensão gestacional.1,2 

A pré-eclâmpsia (PE) é um estado hipertensivo da gra-
videz caracterizado por uma nova hipertensão que surge 
após a vigésima semana de gestação em previamente nor-
motensas, e comumente cursa com proteinúria e ou lesões 
em órgãos nobres.2-4

Esta síndrome hipertensiva é a principal causa de morbi-
dade e mortalidade materno fetal e neonatal, sendo atribuída 
aos estados de PE 14% de mortes maternas e 500.000 mortes 
fetais anualmente em todo planeta. Mundialmente 2 a 8% 
das grávidas irão desenvolver quadros de pré-eclâmpsia.5-8 

A PE caracteriza-se por desenvolver um quadro clínico 
grave, multissistêmico, e sem etiologia completamente es-
clarecida.  Postula-se que a placenta desempenha um papel 
fundamental para o desenvolvimento de PE, partindo-se da 
observação da resolução dos quadros após a remoção desta 
estrutura gestacional.9,10

Neste artigo faremos uma abordagem geral do quadro 

evolutivo de pré-eclâmpsia, com foco nos biomarcadores utiliza-
dos como “screening” para predição precoce dos estados de PE. 

A literatura disponível cita determinados fatores consi-
derados como preditores de risco ao desenvolvimento de 
quadros de PE, dos quais fazem parte, a idade materna, his-
tória familiar, predisposição genética, tempo de convivência 
sexual, tabagismo materno, número de gestações, uso de 
anticoncepcionais, fertilização in vitro e condições médicas 
maternas, como hipertensão pré-existente, diabetes, doença 
renal crônica e obesidade. Determinadas condições associadas 
ao aumento da massa placentária, como gestações multife-
tais e mola hidatiforme, são incluídas como fatores de risco 
para o surgimento de PE. Condições menos comuns e que 
contribuem para o risco de desenvolver PE são trissomia 13, 
mulheres nascidas de gestações complicadas, hereditariedade, 
todas contribuindo para o risco do binômio materno-fetal.8,11,12 

APRESENTAÇÃO CLÍNICA
As principais diretrizes consideram critérios de PE a ‘’uma 

nova’’ hipertensão que surge após a 20ª semana em grávidas 
sem histórico de hipertensão arterial.2 Atenção deve ser des-
pertada  quanto ao diagnóstico  correto de hipertensão arterial 
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em gestantes, considerando-se como pontos de corte  níveis ≥ 
140 mmHg de sistólica e/ou ≥ 90 de diastólica verificada em 
duas ocasiões com intervalo de 4h entre as aferições.2Atual-
mente os critérios de PE passaram a ser ampliados e incluem si-
tuações que cursam com ausência de proteinúria. Nesta situa-
ção as gestantes afetadas podem apresentar relação albumina/
creatinina >30 mg/mmol e/ou proteinúria> 300 mg/24h, ou 
 1 gr/l  (2+) no teste da fita na urina.

Os quadros de PE podem vir associados a comorbidades 
tais como insuficiência renal, insuficiência hepática, lesões 
neurológicas, complicações hematológicas e insuficiência útero-
placentária manifestada pelo retardo do crescimento fetal.12-14

A evolução para hipertensão grave apresenta como 
manifestações clínicas níveis pressóricos elevados ≥ 160 
mmHg de sistólica e/ou 110 mmHg de diastólica seguida de 
trombocitopenia, elevação de transaminase, edema pulmonar, 
aparecimento de insuficiência renal e complicações cerebrais, 
distúrbios visuais e até convulsão do tipo grande mal; esta 
última quando surge, passa a se chamar de eclampsia.15

Os casos de PE apresentam-se bastante heterogêneos, e 
considera-se o tempo gestacional em semanas como perío-
do de aparecimento desse estado hipertensivo no curso da 
gestação. A PE chamada precoce é aquela que tem início 
antes da 34ª semana de gravidez e tardia quando surge após 
esse período.16

A PE que surge após 34ª semana é caracterizada como tar-
dia e geralmente está associada com recém-nascidos grandes 
para a idade gestacional e obesidade materna.17

A ocorrência de casos precoces está associada com res-
trição do crescimento intrauterino. Determinados estudos de 
coorte como os desenvolvidos por Shear et al. que estudaram 
155 gestantes (64%) com PE antes de 34 semanas observando 
que elas apresentaram restrições do crescimento intrauterino 
(RCIU).18 Outro estudo de coorte  envolveu  176 casos de 
PE antes de 34 semanas, os autores corroboraram com este 
mesmo resultado.16,17

PATOGÊNESE
Placentação normal

A PE é uma patologia humana, não sendo registrada em 
outras espécies. Do ponto de vista fisiológico, para acomodar 
o fluxo sanguíneo necessário ao desenvolvimento fetal ocorre 
alterações estruturais e adaptação dos vasos maternos. A trans-
formação das artérias espirais de pequenas artérias musculares 
em grandes vasos tortuosos é necessária para acomodar o fluxo 
sanguíneo da placenta e para substituir o controle vasomotor 
das artérias maternas.19

Placentação Anormal
A literatura cita dois estágios envolvidos na patogênese 

da pré-eclâmpsia: placentação anormal no primeiro trimestre 
e posteriormente disfunção vascular sistêmica materna.20 As 
pesquisas em relação as alterações placentárias na PE revelaram 
participação de fatores moleculares importantes na gênese das 
manifestações clínicas, como fator de crescimento endotelial 
vascular (VEGF), fator de crescimento da placenta (PlGF), tirosi-
na quinase-1 tipo FMS solúvel (sFlt-1) e endoglina solúvel (sEng). 

A ocorrência de PE se deve a prejuízo na placentação 

causando isquemia placentária resultando no aumento de 
fatores antiangiogênicos (sFlt-1 e sEng) na circulação materna, 
que posteriormente agem antagonizando uma série de fato-
res pró-angiogênicos, como PIGF. A consequência disso é a 
redução na concentração de fatores angiogênicos e PIGFs na 
circulação materna durante o primeiro e segundo trimestre 
levando ao comprometimento da função endotelial e a qua-
dros de PE precoce.21-23

FATORES PRÓ-ANGIOGÊNICO E ANTI-
ANGIOGÊNICO 

A angiogênese placentária normal é o mecanismo essen-
cial para formar uma boa perfusão placentária no sentido de 
estabelecer um ambiente uterino adequado para garantir o 
crescimento normal do feto. Fatores pró-angiogênicos desem-
penham um papel fundamental neste processo.24 

A literatura científica trabalha com a hipótese de desequi-
líbrio entre os fatores pró-angiogênicos e anti-angiogênicos 
como sendo patogênicos da PE, afetando a remodelação das 
artérias espirais uterinas e a angiogênese.25

Com referência às evidências existentes, citaremos vários 
fatores pró-angiogênicos e fatores anti-angiogênicos que po-
dem estar associados com PE, todos os quais são proteínas, a 
exemplo o fator de crescimento endotelial vascular  (VEGF)  
pertencente a um grupo de glicoproteínas diméricas, e muito 
estudado atualmente, apresenta  vários subtipos, como VE-
GF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F e fator de 
crescimento placentário (PlGF), que podem  se ligar especi-
ficamente a receptores  do VEGF como  VEGFR- 1, VEGFR-2 
e VEGFR-3.25 O VEGF pode  aumentar a permeabilidade vas-
cular e a vasodilatação por meio do óxido nítrico, reduzindo 
o tônus   vascular e a pressão arterial.24

 O VEGF pode desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento da PE.  Kurtoglu et al. descobriram que o 
VEGF sérico em pacientes com PE grave foi significativamente 
maior do que em pacientes com PE leve em grávidas normais 
e interpretaram que o VEGF poderia ser um indicador impor-
tante para prever a gravidade da PE.26 

O VEGF e o PlGF são importantes durante todo o perío-
do de desenvolvimento embrionário, devido a participação 
desses fatores na angiogênese. Os fatores sFlt-1 e a endoglina 
solúvel (sEng) apresentam atividade anti-angiogênica. As evi-
dências têm demonstrado que um desequilíbrio entre esses 
fatores está associado ao início da pré-eclâmpsia.27

Inúmeras hipóteses tentam justificar o desenvolvimento e a 
gravidade da PE. Neste raciocínio os pesquisadores entendem 
como uma síndrome placentária que depende da presença 
da placenta para sua ocorrência, uma vez que se observa o 
aparecimento na mola hidatiforme.19

Estudos com biópsia registraram que placentas pré-eclâmp-
ticas apresentavam aterosclerose, estreitamento esclerótico de 
artérias e arteríolas, deposição de fibrina e infartos, consistentes 
com hipoperfusão placentária secundária. Várias publicações 
trabalham com a hipótese do remodelamento anormal das arté-
rias espirais e tendo como gatilho inicial a isquemia placentária 
causando restrição do crescimento fetal.28-304)

Investigações experimentais dos perfis metabólicos 
da placenta de gestantes observaram  participação de  
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mediadores moleculares que regulavam a expressão de 
determinados genes  os quais seriam estimulados por  hipó-
xia, como a eritropoetina, fator de crescimento endotelial 
vascular, óxido nítrico sintetase e expressão de H1F1 em 
placentas humanas. Níveis de HIF1α persistentemente 
elevados poderiam indicar estresse placentário e predizer o 
desenvolvimento de pré-eclâmpsia.30

O estresse oxidativo pode desempenhar um papel impor-
tante no desenvolvimento normal ou defeituoso da placenta, 
influenciando em mecanismos de desequilíbrio entre fatores 
pro oxidante e antioxidantes responsáveis pelo remodelamen-
to defeituoso das artérias espirais.31,32

Estudos experimentais em modelos de animais têm de-
monstrado um papel primordial de mecanismos imunológicos 
no qual as células natural “killer” da decídua estariam envolvi-
das no remodelamento das artérias espirais. incompatibilidade 
materna com receptores placentários são vistos como um dos 
fatores desencadeantes de PE. Da mesma forma antígenos 
paternos parecem compartilhar tais mecanismos.33

BIOMARCADORES SÉRICOS COMO 
PREDITORES DE PE

As diretrizes internacionais e nacionais sugerem rastrea-
mento da PE  no  primeiro  trimestre, alguns modelos  levam  
em  conta a  história  clínica  materna, fatores  de  risco asso-
ciados  à ultrassonografia com Doppler, este último  verifica 
se há resistência  ao  fluxo  nas  artérias  uterinas. Além disso 
podem ser adicionados exames laboratoriais que avaliam a 
angiogênese como dosagem da endoglina solúvel, PIGF (pla-
cental endotelial growth fator (sFlt-1 soluble fms-like tyrosine 
kinase receptor-1) e razão sFlt-1/PlGF tidos como promissores, 
porém não atingiram níveis de indicação assim como ainda 
não estão disponíveis na prática clínica.34

FATOR DE CRESCIMENTO DERIVADO DA 
PLACENTA (PLGF)

Trata-se de uma glicoproteína dimérica, pertencente à 
família dos fatores de crescimento vascular (VEGF) sendo sin-
tetizada no citotrofoblasto viloso e extra viloso, com proprie-
dades angiogênicas e pró-inflamatórias. Níveis baixos deste 
marcador bioquímico entre 11ª a 13ª semana de gestação 
ou SfLT-1 em níveis elevados são capazes de predizer PE, de 
acordo com estudos mais recentes. Esses marcadores isolados 
têm baixa sensibilidade na predição de PE, porém quando 
realizada a relação entre ambos (sFlt-1/PIGF) mostrou uma 
melhor sensibilidade.35-37 

ENDOGLINA SOLÚVEL (SENG)
A endoglina é uma proteína ligada à membrana a qual 

promove a produção de óxido nítrico pelas células endote-
liais e inibe a apoptose, desempenha um papel antiangio-
gênico ao inibir a ligação do fator transformador de cresci-
mento-β1 (TGFβ1) ao seu receptor nas células endoteliais. 
Pode afetar a permeabilidade dos vasos sanguíneos in vivo 
para causar hipertensão, e também pode inibir a angiogênese 
capilar in vitro.38,39

Estudos têm demonstrado que os níveis séricos de 
SeNG podem aumentar nos últimos dois meses de gravidez 

normal e surgimento de um pico mais rápido na PE durante 
o início da doença, podendo estar associado à gravidade. 
Além disso, pode desempenhar um papel sinérgico com 
sFlt1 na patogênese da PE.  Portanto, alguns pesquisadores 
acreditam que o aumento da SeNG no sangue e o au-
mento da razão sFlt1: PlGF podem prever a ocorrência de 
pré-eclâmpsia. 40,41

BIOMARCADORES FÍSICOS
Índice de pulsatilidade da artéria uterina: é um mar-

cador biofísico que avalia a circulação útero-placentária, e 
ele é calculado pela resistência das artérias uterinas obtidas 
pelo ultrassom com Doppler (USD). É citado como capaz 
de predizer o risco de PE pelas diretrizes internacionais e 
nacionais, porém sem atingir níveis de evidência. O ultras-
som com Doppler avalia a resistência do fluxo nas artérias 
uterinas, apresenta correlação histológica e clínica com a 
gravidade da PE. Com o avanço da gestação há uma redução 
da resistência do fluxo de maneira fisiológica. O aumento 
da impedância do fluxo nas artérias uterinas demonstra 
placentação anormal, manifestada por mudanças na velo-
cidade do fluxo útero-placentário. A medida do índice de 
pulsabilidade das artérias uterinas é melhor reprodutível no 
primeiro trimestre.42,43

O USD está indicado entre 20 e 22 semanas tendo boa 
correlação com PE tardia (acima de 34 semanas) e retardo do 
crescimento intrauterino (RCIU). Quando o USD é realizado 
no primeiro trimestre da gestação, o índice de pulsabilidade 
da artéria uterina tem menor acurácia, podendo ser mais fi-
dedigno quando auxiliado pela  história clínica e investigação 
das  comorbidades  associadas.35

PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA (PAM)
Estudos observacionais têm demonstrado que mulheres 

que desenvolveram PE apresentavam pressão arterial sistólica 
e pressão arterial média mais elevadas pela MAPA, antes do 
início da doença, apresentando valores preditivos positivos 
mais elevados, quando comparados com leituras das pressões 
arteriais sistólicas ou diastólicas isoladas. A MAPA realizada no 
primeiro trimestre costuma ser afetada pelo peso materno, 
altura, idade, raça, origem, tabagismo, história familiar prévia 
de PE e história de hipertensão crônica. Consequentemente, 
a combinação desses preditores pode ser benéfico na seleção 
das pacientes para o monitoramento e intervenção precoce 
durante a gravidez. 44,45

OUTRAS MODALIDADES PROPOSTAS PARA 
“SCREENING” DE PE

Várias estratégias de triagem, para detecção precoce 
dos casos de PE vem sendo experimentadas nos estudos, 
incluindo desde a história materna, fatores de risco, mar-
cadores séricos e biofísicos. Kumar et al. analisando uma 
combinação de índice de massa corpórea (IMC), PAM 
(pressão arterial média) Doppler e índice de pulsabilidade 
das artérias uterinas tiveram correlação distinta com início 
de hipertensão arterial, tendo sensibilidade e especificidade 
de 76% e 80% respectivamente. Este fato foi corroborado 
pelos estudos de Poon et al. que avaliaram o risco de PE e 
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encontraram sensibilidade de 76% com esta combinação 
quando utilizaram somente a história materna.45,46

A FIGO (Federação Internacional de Ginecologia e Obs-
tetrícia) apoia escores de rastreamento de PE no primeiro tri-
mestre da gestação, a qual combina história materna, medida 
da pressão arterial média avaliada pela MAPA (Monitorização 
da pressão arterial), índice de pulsabilidade das artérias ute-
rinas mensurada pelo US com Doppler, e PIGF. A Tabela 1 
demonstra os fatores de risco maternos incluídos na estratégia 
de screeening de PE apoiados pela FIGO.45

CONCLUSÃO
 Como vimos, há muito espaço para melhorias e para 

identificar e validar biomarcadores novos e mais precisos para 
a previsão de PE. Vários mecanismos fisiopatológicos têm sido 
implicados na patogênese da PE, no entanto, atualmente os 
mecanismos envolvidos por trás desta doença ainda permane-
cem incompletamente elucidados, o que complica a previsão 
e o tratamento da PE.

Tabela 1. Características maternas, história clínica e obstétrica para 
“screening” de PE no primeiro trimestre. 

1- Idade materna
2- Peso materno em kg
3- Altura materna em cm
4- Etnia materna
5- História obstétrica pregressa: nulíparas, parentes sem pré-
eclâmpsia prévia
6- Paridade com pré-eclâmpsia prévia
7- Intervalo entre gestações em anos
8- História familiar de pré-eclâmpsia (mãe)
9- Método de concepção: espontâneo, indução da ovulação, 
fertilização in vitro
10- Hábito de fumar
11- História de hipertensão crônica
12- História de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2, ingestão de insulina
13- História de lúpus eritematoso sistêmico ou síndrome 
antifosfolípide

Fonte: modificado da referência 45.
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