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Resumo As doenças hipertensivas na gestação, particularmente a pré-eclâmpsia (PE), 

respondem por parcela importante da morbidade perinatal e mortalidade materna. O manejo correto, precoce e 

bem indicado das crises hipertensivas que complicam essas condições obstétricas impactam em importante redução 

na incidência de sequelas e morte dessas gestantes, podendo, inclusive, impactar em melhora do prognóstico 

perinatal. Determinar a indicação, os medicamentos, o suporte e a propedêutica complementar que cada gestante 

com crise hipertensiva deva ser submetida é uma decisão que deve ser baseada em evidências científicas e na 

experiência de cada serviço com o arsenal farmacológico e propedêutico disponível. Todavia, recomenda-se 

estabelecer protocolos claros para a abordagem precoce e organizada dessas pacientes. O objetivo do presente 

estudo é apresentar as evidências existentes no manejo de crises hipertensivas gestacionais, decorrentes da PE, 

hipertensão arterial crônica ou hipertensão gestacional

Abstract Hypertensive diseases in pregnancy, particularly pre-eclâmpsia (PE), 

account for important portion of perinatal morbidity and maternal mortality. The correct management, early 

and well indicated can positively impact on the hypertensive crises that complicate these obstetric conditions, 

reducing the incidence of sequelae and death of these pregnant women, and even impact on perinatal prognosis. 

To determine the indication, the drugs, complementary propedeutics and support that every pregnant women 

with hypertensive crisis should be submitted is a decision that should be based on scientific evidence and the 

experience of each service with the pharmacological arsenal available. However, it is recommended to establish 

clear protocols for the early and organized approach of these patients. The aim of this study is to present the 

existing evidence in the management of hypertensive crises of PE, chronic hypertension or gestational hypertension.
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Introdução

A crise hipertensiva é uma condição séria, arbitrariamente 

definida como pressão sistólica ≥180 e diastólica ≥120 mmHg. 

Ocorre em aproximadamente 1 a 2% dos adultos1-4 (D,C,D,C). 

Em gestantes, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia 

(American College of Obstetricians and Gynecologists – ACOG) a define 

como pressão sistólica maior que 160 mmHg e diastólica maior 

que 110 mmHg persistente por no mínimo 15 minutos5 (C). Suas 

consequências podem ser catastróficas: convulsões, acidente vascular 

encefálico, descompensação cardiopulmonar, dissecção aguda da 

aorta, infarto agudo do miocárdio, edema pulmonar, insuficiência 

renal, sofrimento e óbito fetal6 (D). 

As gestantes mais propensas a apresentar tal evento são 

aquelas que apresentam pré-eclâmpsia (PE), doença cardíaca, 

insuficiência renal crônica e usuárias de cocaína7 (C). 

Portanto, é importante ficar atento aos níveis tensionais, 

principalmente de  gestantes diagnosticadas com pré-eclâmpsia, 

para que se possa identificar a crise hipertensiva e seja iniciado 

rapidamente o tratamento, prevenindo essas complicações6 (D).  

O objetivo do presente estudo é realizar revisão na literatura 

médica acerca das novas evidência nas condutas em relação às 

crises hipertensivas na gestação e quando os valores tensionais 

elevados devem ser abordados farmacologicamente.

Metodologia 

No período de janeiro de 2014 a fevereiro de 2014 foi realizada  

busca de artigos na base do MEDLINE via PubMed usando os termos 

descritores do MESh: “pre-eclâmpsia”, “hypertensive emergency”, “hypertensive 

disorders”, “pregnancy”. Foram selecionados somente artigos escritos 

na língua Inglesa ou Portuguesa, publicados nos últimos cinco anos. 

Foram encontrados e selecionados  514  artigos após leitura dos títulos 

e resumos; desses, 36 foram selecionados para leitura. Um total de 

14 artigos foi utilizado para redação final do texto. Utilizamos tam-

bém 11 artigos com data de publicação anterior, mas com inclusão 

justificada por relevância ao tema.

Classificação das desordens hipertensivas na gestação

O ACOG classifica a hipertensão durante a gestação em 

quatro categorias: pré-eclâmpsia/eclâmpsia, hipertensão crônica, 

pré-eclâmpsia sobreposta a hipertensão crônica e hipertensão 

gestacional2,5 (C). 

Em reconhecimento à natureza sindrômica da pré-eclâmpsia, esta 

perde a dependência da proteinúria para seu diagnóstico. Na ausência 

de proteinúria, classificada como perda de proteínas na urina maior 

que 300 mg em amostra de urina de 24 horas, a pré-eclâmpsia é 

diagnosticada como hipertensão em associação com trombocitopenia 

(contagem de plaquetas menor que 100.000/mL); insuficiência renal 

(concentração sérica de creatinina maior que 1,1 mg/dL, ou aumento 

em dobro da creatinina na ausência de outra doença renal); função 

hepática alterada (aumento em dobro da concentração sérica normal 

das transaminases hepáticas); edema pulmonar e sintomas cerebrais 

ou visuais. Assim, em linhas gerais, a nova classificação proposta 

define a pré-eclâmpsia como o aparecimento de hipertensão associado 

à proteinúria ou à evidencia de acometimento de órgão-alvo5 (C).

Hipertensão gestacional, por sua vez, é definida como a elevação 

dos níveis tensionais depois de 20 semanas de gestação na ausência 

de proteinúria ou dos sintomas supracitados. Hipertensão crônica é a 

hipertensão diagnosticada previamente à gravidez, e a pré-eclâmpsia 

sobreposta é a hipertensão crônica associada a pré-eclâmpsia5,8 (C). 

Quando intervir ou abordar os valores tensionais?

Não há na literatura fortes evidências que permitam determinar 

quando abordar os níveis tensionais em gestantes com elevação 

aguda da pressão. Isso acontece  pois os estudos disponíveis são 

limitados por vários fatores, incluindo diferenças na técnica de 

medida da pressão sanguínea, critérios diagnósticos, etiologia 

da hipertensão e pressão alvo9 (B). As atuais recomendações 

não são unânimes (o nível para o início da intervenção varia na 

pressão sistólica de 150 a 160 mmHg e na diastólica de 100 a 

110 mmHg). O guideline da Sociedade de Obstetras e Gineco-

logistas do Canadá (Society of Obstetricians and Gynaecologists of 

Canada – SOGC) recomenda tratamento anti-hipertensivo para 

pressão sistólica >160 mmHg ou diastólica >110 mmHg10 (C). 

O Instituto Nacional para Saúde e Excelência Clínica 

(National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE) 

recomenda que em mulheres com hipertensão gestacional ou 

pré-eclâmpsia, o tratamento seja iniciado quando a pressão 

sanguínea for  ≥150x100 mmHg11 (C). 

O ACOG (através do boletim Task Force on Hypertension in 

Pregnancy) recomenda tratamento quando a pressão sanguínea 

for ≥160 mmHg ou a diastólica for ≥105 mmHg5 (C). 

A despeito de quais limites tensionais adotar, é importante 

lembrar que, em todas as pacientes, o principal objetivo do 

tratamento da crise hipertensiva é minimizar o risco de eventos 

cardiovasculares e ou cerebrovasculares. E que além disso, a di-

minuição da pressão não afeta o curso da pré-eclâmpsia devido 

à sua fisiopatologia primária12 (D).

É opinião dos autores desse artigo que, visando individualizar 

cada paciente, o tratamento pode, ainda, ser iniciado com níveis 

tensionais mais baixos em gestantes com sinais de descompensa-

ção cardíaca ou sintomas cerebrais (como por exemplo, cefaléia 

grave, distúrbios visuais, desconforto respiratório e confusão 

mental) e mulheres jovens que tinham seus níveis pressóricos 

basais baixos (menor que 90x75 mmHg); assim como gestantes 
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com hipertensão crônica podem tolerar níveis pressóricos pouco 

mais altos que gestantes com apenas pré-eclâmpsia.  

O alvo dos níveis tensionais também não é assunto unânime 

na literatura. Tratamentos agressivos que levam a hipotensão 

podem levar a hipoperfusão placentária e, consequentemente, 

ao sofrimento fetal6 (D). O ACOG preconiza mantê-los entre 

120x80 e 160x105 mmHg5 (C), enquanto a NICE recomenda 

abaixo de 150x100 mmHg11 (C). Outra recomendação é que, em 

gestantes sem lesão de órgão alvo, a pressão sistólica seja mantida 

entre 140 e 150 mmHg e a diastólica entre 90 e 100 mmHg. 

Já em gestantes com lesão de órgão alvo, o ideal seria manter a 

pressão abaixo de 140x90 mmHg13 (C). 

Medicamentos disponíveis

Em linhas gerais, quando indicado, o tratamento medica-

mentoso pode ser iniciado por via venosa ou oral. Três drogas 

são usadas classicamente no tratamento de crises hipertensivas 

na gestação: labetalol, nifedipina e hidralazina (Tabela 1).

O Labetalol, um fármaco com ações alfa e beta-bloqueadoras, 

pode ser usado em bolus inicial de 20 mg e repetido em 20 mi-

nutos, se necessário. Seu pico de ação é rápido e seu efeito dura 

até 6 horas. Devido a ausência de taquicardia reflexa e baixo 

risco de hipotensão, o labetalol é  boa opção para pacientes 

com insuficiência cardíaca congestiva e infarto agudo do mio-

cárdio6 (D). Além disso, se é suspeitada a presença de síndrome 

de encefalopatia posterior reversível, o labetalol é boa escolha 

porque não causa  vasodilatação cerebral, como a hidralazina14 (C). 

Estudos demonstram eficácia igual ou maior que a hidralazina do 

labetalol na redução dos valores pressóricos e com menos efeitos adversos. 

Todavia, esse medicamento continua indisponível no Brasil6 (D). 

Comparada com o labetalol, a hidralazina induz maior taquicardia 

reflexa, cefaléia e palpitação e seu uso deve ser ponderado em pacientes 

cardiopatas. Comparada com a nifedipina, há maior possibilidade de 

permanência da hipertensão; e com outros hipotensores, apresenta maior 

risco de hipotensão materna, descolamento prematuro de placenta 

e oligúria. Seu efeito hipotensor é também  menos previsível e, por 

isso, durante sua infusão, recomenda-se a monitorização constante 

da pressão arterial (PA) materna. Peacock et al. recomendam uma 

infusão inicial de 5 mg, durante 1 a 2 minutos. Após reavaliação 

em 20 minutos, caso necessário, infundir nova dose de 5 a 10 mg, 

de acordo com a resposta inicial. Se após uma infusão de 30 mg não 

se atingir controle satisfatório de PA, um novo agente deverá ser 

considerado. O efeito hipotensor da Hidralazina começa entre 10 e 

30 min, e pode durar até 4 horas16,17 (A,C). 

A Nifedipina, bloqueador do canal de cálcio, administrada em 

sua forma de liberação lenta também é uma opção interessante. 

A forma tradicional de liberação rápida, tanto por via oral como 

sublingual, é contra-indicada, tendo em vista seu alto potencial de 

produzir hipotensão grave, acidente vascular encefálico e infarto 

agudo do miocárdio18,19 (C). A dose preconizada da nifedipina de 

liberação lenta é de 30 mg por via oral, podendo ser repetida em 

30 minutos. Um ponto positivo a se considerar é que ela reduz 

a pressão sanguínea sem reduzir o fluxo útero-placentário7 (C). 

Estudo randomizado controlado recente comparando labe-

talol venoso a nifedipina oral para tratamento de emergências 

hipertensivas na gestação, encontrou efetividade similar entre as 

drogas, além de nenhum caso de hipotensão sintomática ter sido 

descrita20 (A); enquanto outro encontrou discreta superioridade 

da nifedipina sobre o labetalol21 (A). 

Em gestantes com crise hipertensiva, é comum ser prescrito 

Sulfato de Magnésio para profilaxia da ocorrência de eclâmpsia 

naquelas com pré-eclâmpsia grave. O uso concomitante dessa droga 

com a nifedipina deve ser manejado com extrema cautela devido 

à possibilidade de hipotensão grave, depressão miocárdica22 (C) e 

da nifedipina poder potencializar e prolongar o efeito de bloqueio 

neuromuscular do sulfato de magnésio23 (C). Entretanto, em 

revisão retrospectiva realizada, o uso de nifedipina em mulheres 

com pré-eclâmpsia não aumentou o risco de complicações quando 

associada ao uso de Sulfato de Magnésio24 (B). 

O nitroprussiato de sódio deve ser reservado para situações em 

que a pressão sanguínea não pôde ser controlada com outras drogas. 

É administrado por via intravenosa, sua ação é imediata e o tempo 

de meia-vida é de 2 a 3 min quando sua infusão é descontinuada. 

A monitorização contínua da pressão é necessária devido ao risco 

Droga Via
Dose 

de início
Dose 

de manutenção
Dose 

máxima
Mecanismo 

de ação
Pico 

de ação
Duração 
do efeito

Efeitos adversos

Labetalol EV 20 mg em 2 min
20 a 80 mg em intervalos 

de 10 min
300 mg

bloqueador alfa e 
beta adrenérgico

5 a 10 min 3 a 6 h
bradicardia fetal e materna, bloqueio 

cardíaco, hipotensão postural

Hidralazina EV 5 mg em 2 min
5 a 10 mg em intervalos de 

20 a 40 min
30 mg vasodilatador direto 10 min 12 h

cefaléia, nauseas, palpitações, sudorese e 
taquicardia reflexa

Nifedipina VO 30 mg repetir a dose em 30 min 120 mg
bloqueador de canal 

de cálcio
– 2 a 4 h

depressão miocárdica, infarto agudo do 
miocárdio, acidente vascular encefálico, 

cefaléia e taquicardia reflexa

Nitroprussiato EV 0,25 ug/kg/min
aumentar 0,25 a  

0,5 ug/kg/min a cada 2 a 3 min
5 ug/kg/min vasodilatador direto 1 min 2 a 3 min

acúmulo de cianeto: fraqueza, desorientação, 
psicose, espasmos musculares e convulsões

Tabela 1 - Drogas usadas no tratamento da crise hipertensiva na gestante

EV: endovenoso; VO: via oral.
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Leituras suplementares

de hipotensão. A principal preocupação do uso dessa droga é o 

acúmulo de seu metabólito cianeto e sua toxicidade. Para evitar a 

toxicidade materno-fetal desse metabólito, sugere-se que a droga 

seja usada por um tempo inferior a quatro horas7 (C). 

A metildopa é um anti-hipertensivo de ação central efetivo no 

tratamento da hipertensão crônica na gestação. Entretanto, é pouco 

efetivo no tratamento da crise hipertensiva devido ao seu pico de 

ação, que leva de 3 a 6 horas para acontecer. Apesar de possuir dis-

creta ação na redução da pressão arterial, o medicamento pode ser 

prescrito quando em associação, particularmente para pacientes com 

perspectiva de manejo conservador por mais de 48 horas, sendo um 

exemplo aquelas que tem interrupção indicada e aguardam curso 

completo de corticóides para amadurecimento pulmonar fetal6 (D). 

Monitorização da vitalidade fetal

Uma avaliação da vitalidade fetal inicial inclui a cardiotoco-

grafia basal (CTG) e o perfil biofísico fetal. Após clinicamente 

estável e quando institucionalmente disponível, é recomendado 

realizar  biometria fetal (caso não haja uma recente) com avaliação 

dopplerfluxométrica fetal, pela insonação de uma das artérias 

umbilicais25 (C). Evidências sugerem que o Doppler fetal deva 

também ser aplicado em todos os casos de Hipertensão arterial 

crônica descompensada  e pré-eclâmpsia com critérios de gravidade.

Para aquelas pacientes em que a conduta indicada seja inter-

nação prolongada (superior a 48 horas), uma avaliação fetal diária 

deve ser realizada, preferencialmente com CTG5 (C). Não se deve 

permitir intervalo maior que sete dias entre avaliações dopplerve-

locimétricas. Apesar da recomendação de frequente monitorização 

fetal, as evidências acumuladas disponíveis não são suficientes para 

confirmar o melhor prognóstico fetal com essa avaliação seriada.

Conclusões

As crises hipertensivas decorrentes de comorbidades próprias ou 

que complicam a gestação podem ser abordadas com diferentes drogas 

e estratégias. Porém, não há evidência clara de qual anti-hipertensivo 

é preferível na abordagem da crise hipertensiva na gestação. Até que 

melhores evidências estejam disponíveis, a escolha do obstetra de-

pende da sua experiência e familiaridade com a droga em particular.

Apesar de classicamente indicada como droga de primeira linha 

no Brasil, no tratamento de crise hipertensivas na gestação, a hidra-

lazina não tem eficácia superior frente a nifedipina. Estudos recentes, 

inclusive, indicam superioridade da segunda sobre a primeira. 

Um melhor prognóstico pode ser atingido caso a intervenção 

seja feita de maneira organizada, uniforme, particularizando a 

condição da paciente e a dinâmica do serviço. 
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