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Resumo 
 
 
Zanlorenci VP. Análise dos resultados obstétricos e perinatais das gestantes 
com insuficiência renal crônica em terapia dialítica [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 106p. 

 
A gestação em mulheres com insuficiência renal crônica em terapia dialítica 
é evento incomum. Após a década de 90, houve um aumento no número de 
casos descritos relatando sucesso na gravidez. Durante o período de 1999-
2007 estudamos os resultados obstétricos e perinatais de 30 gestações que 
ocorreram em 27 pacientes em terapia dialítica, com idade média de 30,4 ± 
5,13 anos (variação: 18-42 anos). Todas as pacientes estavam em 
hemodiálise. Quinze pacientes realizavam terapia dialítica antes da gestação 
com tempo médio de 2,93 ± 2,05 anos (variação: 1-8 anos) e treze iniciaram 
a diálise durante a gravidez. A concentração média de uréia foi 
105,07±40,72 mg/dL (variação: 21-172 mg/dL); creatinina sérica foi 
5,73±2,23 mg/dL (variação: 2,49-10,4 mg/dL). Hipertensão arterial materna 
ocorreu em 24 pacientes (85,7%), polidrâmnio em 11 casos (39,3%), 
hipotireoidismo em 6 casos (21,4%), diabetes gestacional em 5 casos 
(17,8%). Foi necessário o uso de medicações antihipertensivas em 21 
pacientes para controle da hipertensão arterial materna e foi prescrito 
eritropoetina em 25 pacientes para controle da anemia. Ocorreram 18 partos 
cesarianas, 10 partos normais e dois partos fórcipe. A idade gestacional 
média ao nascimento foi de 33,8±3,09 semanas (variação: 27-37 semanas) 
e o peso médio ao nascimento foi 1839,3±647,94 gramas (variação: 530-
3100 gramas). As complicações neonatais observadas no estudo foram: 
desconforto respiratório 19 casos (63,3%); necessidade de CPAP 12 casos 
(40%); necessidade de intubação orotraqueal 9 casos (30%); membrana 
hialina 7 casos (23,3%); displasia broncopulmonar 5 casos (16,7%); sepse 5 
casos (16,7%); uso de surfactante pulmonar 4 casos (13,3%); retinopatia da 
prematuridade 3 casos (10%); enterocolite necrosante 1 caso (3,3%); 
hemorragia intracraniana 1 caso (3,3%). Ocorreu no estudo um óbito fetal, 
um óbito neonatal precoce e um óbito neonatal tardio. A taxa de sobrevida 
hospitalar dos recém-natos foi de 90%, porém morbidade neonatal 
permanece elevada, principalmente, em decorrência da prematuridade. 
 
 
Descritores: Gravidez; Diálise; Resultado da gravidez; Hipertensão na 
gravidez 



Summary 
 
 
Zanlorenci VP. Analysis of obstetrical and neonatal outcomes in pregnant 
women with end-stage renal disease on chronic dialysis. [Dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008. 106p. 
 
Pregnancy in women with end-stage renal disease (ESRD) requiring chronic 
dialysis is a rare event. After the 90 decade, there was an increased number 
of cases reporting success in these pregnancies. During the period of 1999 
to 2007 we studied the obstetrical and perinatal outcomes of 30 pregnancies 
in 27 patients on dialysis, with an average age of 30.4 ± 5.13 years (range: 
18-42 years). All patients were on hemodialysis. Fifteen patients were on 
dialysis before pregnancy with mean time of 2.93 ± 2.05 years (range: 1-8 
years) and thirteen began dialysis during pregnancy. The mean serum urea 
was 105.07±40.72 mg/dL (range: 21-172 mg/dL); serum creatinine was 
5.73±2.23 mg/dL (range: 2.49-10.4 mg/dL). Maternal hypertension was 
present in 24 patients (85.7%); polyhydramnios in 11 patients (39.3%); 
hypotireoidism in 6 patients (21,4%); gestational diabetes in 5 patients 
(17.8%). The use of antihypertensive drugs was necessary in 21 patients for 
maternal hypertension control and erythropoietin was prescribed for 25 
patients to control anemia. There were 18 cesarean sections, 10 vaginal 
deliveries and 2 forcipes deliveries. The mean gestational age at delivery 
was 33.8±3.09 weeks (range: de 27-37 weeks) and the prematurity rate was 
70.6% (23 cases). The birthweight at delivery was 1839.3±647.94g (range: 
530-3100 g). Neonatal complications observed in the study were: respiratory 
distress in 19 cases (63,3%); use of CPAP in 12 cases (40%); need of 
orotracheal intubation in 9 cases (30%); hyaline membrane disease in 7 
cases (23.3%); bronchopulmonary dysplasia in 5 cases (16.7%); sepsis in 5 
cases (16.7%); use of surfactant in 4 cases (13.3%); retinopathy of 
prematurity in 3 cases (10%); necrotizing enterocolitis in 1 case (3.3%); 
intracranial hemorrhage in 1 case (3.3%).15 newborns were small for 
gestational age and this was correlated with maternal serum urea >100mg/dL 
(p=0.035). There was one fetal demise and two neonatal deaths. The 
newborn survival rate was 90%, but the neonatal morbity remains high 
among this group of patients, mainly, due to prematurity.  
 
Descriptors: 1. Pregnancy 2. Dialysis 3. Pregnancy outcome 4. Hypertension 
pregnancy-induced 
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Desde o início do século XX, a gestação em pacientes com doença 

renal é considerada situação de grande risco obstétrico e perinatal. De 

acordo com Hou (2007), a primeira descrição de acometimento renal 

materno durante a gravidez foi feita em 1843, quando John Lever 

reconheceu que a proteinúria associada a convulsões maternas era entidade 

diversa da doença renal crônica. Alguns anos antes, Richard Bright havia 

descrito a ocorrência de proteinúria como evento marcador de doença renal 

(1). Em 1934, Kuder e Stander (2) defendem a interrupção da gravidez e 

promoção da esterilização de todas as pacientes portadoras de nefrite 

crônica. Seguindo o mesmo raciocínio, décadas mais tarde em editorial na 

revista Lancet de 1975, verifica-se publicação que ressalta o prognóstico 

desfavorável para o concepto ao afirmar que: “recém-natos de mulheres com 

doença renal costumam nascer mal ou não nascer” (3). Esse editorial reflete 

a idéia da época em que a presença de qualquer disfunção renal seria 

incompatível com gestação segura e bem sucedida. Por isso, havia a 

recomendação da interrupção dessas gestações no primeiro trimestre, além 

de rigoroso aconselhamento contraceptivo e, em alguns casos, até mesmo a 

indicação de esterilização cirúrgica (3). 

A evolução dos conhecimentos adquirida com a experiência no 

atendimento às gestantes nefropatas e o desenvolvimento científico 

decorrente de novas tecnologias na assistência a este grupo de gestantes 

acarretou em melhora dos resultados obstétricos e perinatais. Isso é 

demonstrado demonstra em um novo editorial na mesma revista Lancet em 
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1989, postulando-se que apesar das dificuldades no manejo desse grupo de 

pacientes, as chances de sucesso estariam acima de 90% (4). Dessa 

maneira, atualmente prevalece a idéia de que na maioria das mulheres 

nefropatas em que a função renal é normal ou discretamente alterada, as 

chances de sucesso da gestação estão acima de 90% e, aparentemente, 

não há prejuízo para a evolução da doença renal. Entretanto, na presença 

de algum grau de insuficiência renal anterior à concepção, existe um 

aumento significativo das complicações maternas e perinatais (5). 

 

1.1 Adaptação renal à gestação 

 

O organismo materno apresenta adaptações fisiológicas durante a 

gravidez para adequação a essa fase da vida da mulher. Dentre elas, as 

alterações renais são marcantes e muito importantes para a saúde do 

binômio materno-fetal (6). 

Os rins passam por alterações anatômicas e fisiológicas durante a 

gestação (7). Há aumento de 1,0 a 1,5 cm no seu tamanho, entretanto as 

modificações estruturais mais marcantes são: dilatação do sistema calicial, 

da pelve renal e dos ureteres. O hidroureter fisiológico é caracterizado pelo 

aumento do lúmen ureteral acompanhado por diminuição da tonicidade e 

motilidade de sua musculatura. Estas alterações são mais evidentes do lado 

direito (8). Por efeito da progesterona, o tônus vesical diminui e há refluxo 

vésico-ureteral. Como conseqüência destas alterações estruturais, algumas 



________________________________________________________Introdução 

____________________________________________________________________ 
 

4

implicações clínicas importantes ocorrem. A dilatação do trato urinário pode 

dificultar na interpretação de exames baseados em avaliação de urina de 24 

horas (clearance de creatinina, excreção urinária de estrogênio e proteínas) 

e, em alguns casos, pode precipitar a hidronefrose aguda e hidroureter (9). A 

estase urinária pode contribuir para o desenvolvimento de bacteriúria 

assintomática ou infecção urinária franca e, conseqüentemente, o 

aparecimento de pielonefrite aguda durante a gestação (6). 

Durante a gestação ocorre retenção gradual e cumulativa de 500 a 

900 mEq de sódio e de seis a oito litros de água, distribuídos entre o líquido 

extracelular e a unidade feto-placentária. Com o avançar da gestação, 

ocorre aumento da volemia e do débito cardíaco materno e diminuição da 

resistência vascular. Observa-se incremento do fluxo plasmático renal 

efetivo (FPRE) e, como conseqüência, o ritmo de filtração glomerular (RFG) 

eleva-se de 30 a 50% no início da gravidez, permanecendo aumentado até o 

termo (10). Estas mudanças resultam em aumento da taxa de excreção 

renal de solutos e de drogas, diminuição na osmolaridade plasmática, sódio, 

creatinina sérica, uréia e ácido úrico e aumento no clearance de creatinina, 

glicosúria e excreção de vitaminas hidrossolúveis (10). 

Pelo aumento do RFG, os níveis séricos de uréia e creatinina 

diminuem para valores tão baixos quanto 20 e 0,5 mg/dL. Portanto, valores 

considerados normais para pacientes não gestantes como 30 e 1 mg/dL 

respectivamente, durante a gravidez podem representar transtornos da 

função renal e necessitar de suplementação propedêutica para diagnóstico 

(10). 
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O nível de ácido úrico plasmático também diminui até 3 a 4 mg/dL, 

retornando aos níveis pré-gravídicos quando próximo ao termo. O transporte 

renal de ácido úrico altera-se na pré-eclâmpsia e seu aumento correlaciona-

se com a gravidade do quadro clínico materno e piora no prognóstico 

perinatal (5).  

A definição de função renal preservada ou moderadamente alterada 

corresponde à dosagem de creatinina sérica menor ou igual a 1,4mg/dL. Em 

estudo clássico desenvolvido por Katz et al. (11), são relatadas 121 

gestações em 89 mulheres, nas quais o diagnóstico de doença renal foi 

confirmado pela biópsia renal. Todas essas pacientes apresentam função 

renal normal ou discretamente alterada, e a piora é constatada em 16% 

delas durante a gestação. A proteinúria teve piora em 50% dos casos, porém 

essas ocorrências não interferem no curso natural da doença.  

Esse estudo demonstra que, mesmo na piora da função renal durante 

a gestação, o curso natural da doença provavelmente não é afetado pela 

gravidez, na ausência de hipertensão arterial. Após seguimento médio de 62 

meses, apenas cinco dessas pacientes progridem para insuficiência renal 

crônica.  

Nas pacientes com doença renal leve, ocorre aumento do fluxo 

plasmático renal e das taxas de filtração glomerular com o decorrer da 

gestação (12). Essas mudanças ocorrem, principalmente, em conseqüência 

da vasodilatação renal nas arteríolas aferente e eferente. Entretanto, em 

pacientes com doença mais avançada, esta vasodilatação está prejudicada 

pela perda da auto-regulação renal e o aumento do fluxo glomerular está 
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diminuído ou até mesmo ausente. A volemia das pacientes com insuficiência 

renal é similar à volemia das pacientes sem doença, excetuando-se o 

período gestacional. A expansão de volume durante a gravidez depende da 

gravidade da doença e correlaciona-se inversamente à concentração sérica 

de creatinina. Nas mulheres com doença renal leve a moderada, o aumento 

da volemia é normal, e está na faixa do percentil 50. Naquelas com doença 

renal severa, esta expansão volêmica é menor e está na faixa aproximada 

do percentil 25. Além disso, uma vez que a eritropoiese induzida pela 

gestação encontra-se diminuída nesse grupo de pacientes, a anemia pré-

existente é intensificada na gravidez (13). 

A avaliação da hemodinâmica glomerular através da técnica de 

micropunção é descrita em estudos animais, demonstrando que a 

hiperfiltração glomerular gestacional é um fenômeno decorrente da elevação 

do fluxo plasmático glomerular (14). A pressão capilar glomerular, cuja 

elevação é potencialmente lesiva ao glomérulo, não se modifica na 

gestação, refletindo redução paralela e proporcional nas resistências das 

artérias aferente e eferente. O rim previamente lesado é ainda mais 

suscetível ao dano glomerular quando a pressão intraglomerular aumenta. 

Pascoal et al. (15) avaliam as repercussões da hipertensão arterial 

sobre o curso da nefropatia induzida pela adriamicina em ratas virgens e 

prenhas. A prenhez não altera a evolução da nefropatia, em ratas 

normotensas. Em ratas virgens, a hipertensão arterial acentua, apenas 

moderadamente, as alterações morfológicas renais, sem maiores 

repercussões funcionais. Entretanto, a hipertensão arterial agrava e acelera 
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o curso da nefropatia em ratas prenhas. Concluem que as alterações renais 

são substancialmente mais pronunciadas nas ratas prenhas hipertensas, 

quando comparadas com prenhas normotensas ou virgens hipertensas, o 

que estabelece inequívoca associação entre o nível da pressão arterial 

sistêmica (provavelmente transmitida ao interior do glomérulo) e a influência 

potencial da prenhez sobre a história natural desta forma de nefropatia 

experimental.  

 

1.2 Insuficiência renal crônica 

 

A insuficiência renal crônica é condição clínica resultante de 

processos patológicos que levam à alteração na capacidade excretora e 

regulatória dos rins. Em casos de disfunção leve a moderada, geralmente, o 

paciente é assintomático, e estas alterações são diagnosticadas somente 

por meio de testes laboratoriais. Muitos indivíduos permanecem 

assintomáticos até que as taxas de filtração glomerular diminuam mais do 

que 25% dos valores iniciais. Com a progressiva retenção de compostos 

nitrogenados, sintomas vagos podem aparecer. A partir do momento em que 

a falência é grave, manifestações sistêmicas serão mais evidentes afetando 

os sistemas: nervoso, gastrointestinal, hematológico, cardiovascular, 

reprodutor e outros (16). 

Para efeitos clínicos e epidemiológicos, a doença renal crônica é 

dividida em seis estágios funcionais de acordo com a função renal do 



________________________________________________________Introdução 

____________________________________________________________________ 
 

8

paciente. O primeiro estágio é a fase de função renal normal sem lesão 

renal, no qual se encontram os pacientes de alto risco para o 

desenvolvimento de insuficiência renal (hipertensos, diabéticos, p. ex.), mas 

ainda não desenvolveram lesão renal. O estágio dois corresponde à fase de 

lesão com função renal normal, onde há lesão renal, mas o ritmo de filtração 

glomerular está acima de 90 mL/min/1,73m2. O estágio três é a fase de 

insuficiência renal funcional ou leve, no qual ocorre o início da perda de 

função dos rins; nesta fase os níveis de uréia e creatinina plasmáticos ainda 

são normais, não há sinais ou sintomas clínicos importantes e somente 

métodos de depuração (clearance de creatinina, p. ex.) são capazes de 

detectar essas anormalidades. Compreende um ritmo de filtração glomerular 

entre 60 e 89 mL/min/1,73m2. O estágio quatro corresponde à fase de 

insuficiência renal laboratorial ou moderada, na qual os sinais e sintomas de 

uremia são presentes de maneira discreta, mas o paciente encontra-se 

clinicamente bem; compreende um ritmo de filtração glomerular entre 30 e 

59 mL/min/1,73m2. O estágio cinco corresponde à fase de insuficiência renal 

clínica ou severa, na qual os pacientes apresentam sintomas marcantes de 

uremia e o ritmo de filtração glomerular corresponde a uma faixa entre 15 a 

29 mL/min/1,73m2. O último estágio corresponde à fase terminal de 

insuficiência renal crônica, na qual os rins perderam o controle do meio 

interno e este se torna bastante alterado para ser incompatível com a vida. 

Os pacientes nesta fase encontram-se intensamente sintomáticos e as 

opções terapêuticas são os métodos de depuração artificial do sangue 
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(diálise peritoneal ou hemodiálise) ou o transplante renal. Compreende um 

ritmo de filtração glomerular inferior a 15 mL/min/1,73m2 (17).  

Dentre as alterações decorrentes da uremia, destacam-se as 

alterações do sistema nervoso, que incluem: neuropatias, encefalopatias e 

alterações sensoriais. No sistema gastrointestinal, são comuns alterações 

como: anorexia, náuseas, vômitos, desnutrição, hemorragias, pancreatite, 

hepatite. Anemia é condição clínica muito predominante neste grupo de 

pacientes e decorre principalmente da diminuição da eritropoiese. Outros 

achados que podem ser encontrados incluem: diminuição da imunidade, 

alterações no equilíbrio ácido-básico, fraqueza, cãibras, calcificações, 

osteodistrofia, artrite gotosa, necrose asséptica, hiperparatireoidismo 

secundário, pleurite, calcificações, edema, anormalidades de 

ventilação/perfusão, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, 

cardiomiopatia, endocardite, pericardite. Aspecto importante a ser ressaltado 

é que esses pacientes apresentam alterações no metabolismo das drogas. 

Como decorrência, é importante a adequação da dosagem terapêutica para 

melhor controle clínico e para evitar eventuais sintomas de toxicidade que 

possam ocorrer em conseqüência do uso medicamentoso (6).  

As disfunções do sistema reprodutor são encontradas em adultos de 

ambos os sexos com insuficiência renal (18). Grande parte das pacientes 

pré-menopausadas em terapia dialítica apresentam anovulação, alterações 

nos ciclos menstruais, freqüentemente associados à amenorréia, à perda da 

libido e à incapacidade de alcançar o orgasmo. A atividade sexual destas 

pacientes geralmente encontra-se reduzida. (19) (20) 
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Considerando especificamente pacientes com insuficiência renal, a 

fertilidade está diminuída. Após a introdução de métodos de diálise, o 

potencial reprodutivo dessas pacientes apresentou melhora, porém essa 

opinião não é compartilhada por todos. Segundo Hou: “se a mulher é uma 

paciente em hemodiálise, geralmente é infértil” (21). 

Do universo das pacientes nefropatas, as que estão em regime 

dialítico são as que apresentam os menores índices de fertilidade. Na 

década de 60, constatava-se que apenas 20% das pacientes dialíticas com 

idade inferior a 46 anos menstruavam (1). Porém, esses números vêm 

melhorando. Em estudo realizado por Holley et al., verifica-se que, 

aproximadamente, 50% dessas pacientes pré menopausadas apresentam 

ciclos menstruais (22). 

Apesar desses dados, outros estudos apontam que aproximadamente 

90% das pacientes cursam com alterações no ciclo menstrual. Além disso, 

algumas pacientes apresentam galactorréia secundária à hiperprolactinemia 

(23). Outros achados comuns nesse grupo de pacientes incluem altos níveis 

de hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante (FSH), 

próximos aos níveis encontrados na peri ou pós-menopausa. Postula-se que 

ocorram alterações no eixo hipotálamo-hipofisário que ocasionam a perda 

dos picos de LH e a liberação hormonal pulsátil. O mecanismo exato pelo 

qual essas alterações ocorrem permanece obscuro. Um fator que parece 

contribuir para isso é o estado de hiperprolactinemia observado nas 

pacientes com doença renal crônica. Fato intrigante é que a normalização 

dos níveis de prolactina com bromocriptina não leva à normalização dos 
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ciclos menstruais nas pacientes com insuficiência renal e, portanto, outros 

fatores devem influenciar no funcionamento do eixo. Como conseqüência 

dessas alterações, a ovulação não ocorre e também a regularidade 

menstrual fica prejudicada (24, 25).  

Em pacientes com doença renal de qualquer etiologia com prejuízo da 

função renal suficiente para elevar a creatinina sérica acima de 2 mg/dL a 

gravidez é excepcional (6). Apesar disso, é cada vez mais comum ocorrer 

gestação em pacientes com transplante renal, menos freqüente em 

pacientes com insuficiência renal e, ocasionalmente, ocorre em mulheres 

que estão em terapia dialítica (21).  

Em recente publicação no ano de 2007, sugere-se que, se a perda 

funcional for menor do que 50% (equivalente à concentração sérica de 

creatinina em torno de 1,4 mg/dL), provavelmente, o resultado gestacional e 

o prognóstico renal materno não devem ser adversamente afetados, apesar 

de existir maior probabilidade de desenvolver pré-eclâmpsia e prematuridade 

(26). As principais dificuldades encontradas no manejo destas pacientes são: 

hipertensão materna, polidrâmnio, restrição de crescimento fetal e 

prematuridade (27, 28). 

Em pacientes que apresentam alterações na função renal, a 

capacidade dos rins em adaptar-se a esta demanda metabólica aumentada 

na gravidez está comprometida e, portanto, os resultados maternos e 

perinatais podem ser adversos (6). 
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1.3 Diálise e gravidez 

 

Herwig et al descrevem o primeiro relato de caso de uma paciente 

nefropata que iniciou terapia dialítica na 32ª semana de gestação até o parto 

(29). A primeira descrição de ocorrência de gravidez em uma paciente sob 

regime dialítico pré-gestacional é de Confortini et al. (1971) (30). 

Posteriormente, são publicadas séries com pequeno número de pacientes 

atestando sucesso da gestação em mulheres renais crônicas em terapia 

dialítica.  

Um dos mais completos registros que abordam a freqüência e 

prognóstico de gravidez em pacientes submetidas à diálise vem do Registro 

da Associação Européia de Diálise e Transplante (EDTA – European 

Dialysis and Transplant Association) de 1980. Nesse relato são coletados 

dados de 19 países referentes às gestações de 115 pacientes nefropatas em 

diálise e ou transplante renal. Nas pacientes em terapia dialítica ocorreram 

16 gestações bem sucedidas com todas as gestantes possuindo algum grau 

residual de função renal e apresentando taxa de sucesso com recém-natos 

vivos de 23% (31). 

Apesar de não existir evidência que confirme o aumento da incidência 

de gravidez entre as mulheres em tratamento dialítico, verifica-se o aumento 

da percentagem de fetos nascidos nesse grupo de pacientes desde a 

década de 80, época em que somente 20 a 23% destes produtos 

conceptuais sobreviviam (21). 
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Publicações mais recentes mostram que as taxas de sucesso estão 

entre 50 e 100%, após a década de 90 (32-41). 

Estudos realizados mais recentemente mostram que os resultados 

têm melhorado. Na Arábia Saudita, foi reportada taxa de sucesso com 

recém-natos vivos de 33% (42). Em 1998, Okundaye et al. realizam 

pesquisa em 2999 unidades de diálise listadas no Centro de Administração 

Financeira de Saúde nos Estados Unidos (Health Care Finance 

Administration) com a finalidade de analisar a freqüência e o prognóstico das 

gestações em pacientes dialisadas. São obtidas respostas de 930 unidades 

correspondendo a 6230 mulheres em idade reprodutiva (14 a 44 anos) 

dentre as quais 1699 em diálise peritoneal e 4531 em hemodiálise. Desse 

total, 2% das pacientes engravidam em período de quatro anos (2,4% das 

pacientes em hemodiálise e 1,1% das pacientes em diálise peritoneal) o que 

corresponde a 320 pacientes e 344 gestações. A taxa de sobrevida neonatal 

é de 40,2% nas que engravidam já recebendo esquema de diálise (n=184) e 

73,6% nas que iniciam esquema de diálise no transcorrer da gravidez 

(n=57). Dentre as complicações maternas, relatam-se dois registros de óbito 

e cinco admissões em unidade de terapia intensiva por crise hipertensiva. 

Em relação ao produto conceptual, relatam os seguintes resultados: taxa de 

sobrevida 42%, morte neonatal 7,5%, prematuridade extrema 6%, 

abortamento espontâneo 32%, abortamento terapêutico 10,5% e 2% das 

pacientes ainda encontravam-se grávidas no final do estudo (43). 

 Romão et al. realizam estudo abordando mulheres dialíticas grávidas 

no período de 1988 a 1995 no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
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Medicina da Universidade de São Paulo. Nesse estudo analisam o 

prognóstico de 17 gestações em pacientes com idade média de 28,2 anos 

(desvio padrão de 5,9 anos). Cinco pacientes iniciam a diálise após a 

concepção enquanto que nas restantes a gravidez ocorreu após 6 a 72 

meses de diálise. Observam, nessa série de casos, taxa de sucesso de 

70,6% nas pacientes submetidas à hemodiálise e 33,3% nas pacientes 

submetidas à diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD). São relatadas 

como complicações: polidrâmnio (7 casos), oligodrâmnio (1 caso), diabetes 

gestacional (2 casos) e abortamento espontâneo em 3 casos. A 

prematuridade é observada em todas as pacientes, com idade gestacional 

média ao nascimento de 32,3 semanas (desvio-padrão de 2,6 semanas). A 

hipertensão arterial é descrita em oito casos e a anemia é intercorrência 

importante em 12 das pacientes do estudo (32). 

 No mesmo ano de 1998, Bagon et al. (33) realizam estudo 

multicêntrico nos Estados Unidos referente à gestação em mulheres 

dialíticas. Descrevem nesses casos uma freqüência de gestação de 0,3 por 

100 pacientes-ano (15 gestações em 1472 pacientes dialíticas em idade 

reprodutiva, de um total de 4545 pacientes-ano). O prognóstico é favorável 

em 50% das pacientes que eram dialíticas previamente à gravidez e em 80% 

das pacientes que iniciam dilálise durante a gestação. Descrevem em seu 

trabalho uma incidência de baixo peso ao nascimento e prematuridade em 

100% dos casos e, os índices de cesárea foram de 60%. Outra complicação 

descrita foi polidrâmnio, que ocorre em oito casos. 



________________________________________________________Introdução 

____________________________________________________________________ 
 

15

 Em 1999, Nakabayashi et al. (35) realizam estudo retrospectivo de um 

centro no Japão de 15 casos de gestações em mulheres dialíticas com o 

objetivo de avaliar os resultados perinatais. Dividem os 15 casos em dois 

grupos: o primeiro grupo com 11 pacientes que os produtos conceptuais 

sobreviveram e o outro grupo com quatro pacientes cujos produtos 

conceptuais morreram de seis horas a oito meses depois do parto 

decorrente da prematuridade. Descrevem taxa de sucesso com recém- 

nascidos vivos de 73,3% (11casos em 15). Comparam no trabalho os dados 

clínicos e obstétricos maternos referentes aos dois grupos e reportam as 

seguintes conclusões. Nas pacientes em que o produto conceptual 

sobreviveu, o tempo em diálise antes da gestação é menor (1 a 6 anos); a 

maioria delas (9 pacientes dentre as 11) produzem diurese (≥50 mL/dia); a 

idade gestacional do parto é maior (33,3 semanas, com desvio padrão de 

4,7 semanas) e os recém-natos possuem maior peso ao nascimento (1782,9 

gramas, com desvio padrão de 678,3 gramas). Todas as pacientes que 

estavam em terapia dialítica há mais de nove anos não conseguem gestação 

bem sucedida. Concluem em seu trabalho que, quanto menor o tempo em 

diálise antes da gestação, melhores são as condições maternas para obter-

se um resultado gestacional favorável. 

 Em 2002, Luciani et al. descrevem dados referentes a cinco pacientes 

da Unidade de Diálise da Universidade Católica de Roma no período de 

1988 a 1998. A média de idade das pacientes era de 27,3 anos (desvio 

padrão de 3,46 anos). Uma iniciou a diálise após a gestação; duas estavam 

em tratamento dialítico há menos de 15 meses; uma há 13 anos e uma há 
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16 anos. Quatro dessas gestações resultam em nativivos e ocorre um 

abortamento. Todos os nativivos apresentam restrição de crescimento fetal. 

Relatam um feto com anormalidade congênita e que faleceu após nove 

meses. São relatadas as seguintes complicações maternas: polidrâmnio em 

todos os casos e hipertensão em dois casos (37). 

 No mesmo ano de 2002, Chao et al. (36) descrevem dados referentes 

a 18 gestações em 15 pacientes no período de 1990 a 2000. Em sua 

casuística, as pacientes eram dialíticas antes da gestação em média 5,3 

anos, com exceção de uma paciente que iniciou terapia dialítica com 16 

semanas de gravidez. Em seus casos, realizam abortamento terapêutico em 

cinco das 18 gestações. Das 13 restantes, ocorrem 12 nascidos vivos dos 

quais nove sobreviveram. Ocorrem na casuística um óbito fetal e três óbitos 

neonatais, sendo que não se descreve anormalidade congênita. A idade 

gestacional média ao nascimento é de 32 semanas (variando de 23 a 36 

semanas) e o peso médio ao nascimento de 1542 gramas (variando de 512 

a 1660 gramas). Anemia ocorre em todos os casos, sendo que necessita de 

tratamento com eritropoetina e/ou transfusão em todos eles. A hipertensão 

arterial complica 13 dos 15 casos, sendo que em sete foi necessário o uso 

de drogas antihipertensivas. A presença de polidrâmnio ocorre em seis dos 

nove recém-natos que sobrevivem. Descrevem em sua casuística taxa de 

sucesso de 60%. 

 Em 2004, Eroglu et al. (38) descrevem casuística de um centro em 

Ankara, na Turquia, no qual avaliaram sete pacientes em terapia dialítica 

antes ou durante a gestação no período de 2000 a 2002. A idade gestacional 
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média ao nascimento foi de 32 semanas (variando de 26 a 36 semanas) e, 

as principais causas de prematuridade foram trabalho de parto prematuro, 

ruptura prematura das membranas ovulares, pré-eclâmpsia e restrição de 

crescimento fetal. O peso médio ao nascimento foi de 1440g (variou de 420 

a 2460g). Dos casos avaliados, resultaram seis nascidos vivos, todos os 

quais sobreviveram. 

 Em um centro na Arábia Saudita no ano de 2005, Malik et al.(40) 

descrevem estudo retrospectivo em um centro de referência naquele país 

durante o período de janeiro de 1992 a dezembro de 2003. Analisam em seu 

trabalho os prontuários de todas as mulheres que se encontram em terapia 

dialítica (hemodiálise ou diálise peritoneal). De um total de 192 mulheres 

dialíticas, 113 delas encontram-se em idade reprodutiva. Reportam em seu 

trabalho a ocorrência de 12 gestações que ocorrem em nove mulheres 

(7,9%), todas elas em hemodiálise. Cinco pacientes eram dialíticas antes da 

gravidez e quatro iniciaram a diálise durante a gestação. Em relação aos 

resultados perinatais, ocorrem no estudo sete nascidos vivos com idade 

gestacional média de 31,5 semanas (variação de 27 a 36 semanas) e peso 

médio ao nascimento de 1700 g (variação de 1115 a 2300g); duas 

gestações terminam em óbito perinatal e ocorrem dois abortamentos entre 

10 e 20 semanas de gestação. 

 Em 2005, Haase et al. (39) descrevem cinco gestações em pacientes 

em terapia dialítica em um centro alemão. Reportam em sua casuística 

idade gestacional média ao nascimento de 32,8 semanas (desvio padrão de 

3,3 semanas) e peso médio ao nascimento de 1765 gramas (desvio padrão 



________________________________________________________Introdução 

____________________________________________________________________ 
 

18

de 554 gramas). O tempo médio de internação materno foi de 85 dias 

(desvio padrão de 61 dias) e o tempo médio de internação dos RN foi de 26 

dias (desvio padrão de 18 dias), sendo que todos receberam alta vivos. 

 Em 2006, Tan et al. publicam estudo retrospectivo com casuística de 

um único centro realizado em Cingapura, envolvendo o período de 1995 a 

2004. São avaliadas 11 gestações de sete pacientes que resultam em duas 

perdas fetais e nove nativivos. A idade gestacional média do parto é de 31 

semanas e o peso médio ao nascer é de 1390g. As principais complicações 

relatadas são: hipertensão arterial materna, ruptura prematura de 

membranas ovulares e trabalho de parto prematuro (41). 

 Em 2007, é publicado estudo multicêntrico por Imbasciati et al. com o 

objetivo de se estabelecer alguns critérios prognósticos para a gravidez de 

mulheres nefropatas. São incluídas no estudo pacientes com mais de 20 

semanas de gestação e taxa de filtração glomerular estimada inferior a 60 

mL/min/1,73m2 antes da concepção. São estudadas 49 mulheres com 

dosagem sérica de creatinina média de 2,1 ± 1mg/dL e taxa de filtração 

glomerular de 35 ± 12 mL/min/m2. Segundo os autores, a presença de taxa 

de filtração glomerular inferior a 40 mL/min/m2, antes da concepção, 

associada a valores de proteinúria superiores a 1g/dia em urina de 24 horas 

são fatores que predizem maior velocidade na perda de função renal após o 

parto. Além disso, estão associadas a baixo peso ao nascimento e 

necessidade de terapia dialítica (44). 

 Em estudo realizado por Bamberg et al. (45), foi avaliada a vitalidade 

fetal nas pacientes em regime dialítico intensificado na gravidez através da 
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dopplervelocimetria. Relatam no estudo cinco gestações, todas resultando 

em nascidos vivos. A idade gestacional média ao nascimento foi de 32 

semanas, peso médio ao nascimento de 1764 gramas (variando de 1274 a 

2465 gramas). Ocorre restrição de crescimento fetal em quatro casos e 

descrevem a realização de cesárea indicada por sofrimento fetal em três 

casos. Concluem em seu trabalho que, embora um regime dialítico 

intensificado durante a gestação proporcione meio uterino mais estável e 

favorável para melhor perfusão útero-placentária, é mandatória a realização 

de vitalidade fetal intensa nessas pacientes para reduzir a morbidade 

neonatal.  

 Em recente publicação (2007) envolvendo casuística de uma base de 

dados norte-americana, foram relatadas taxas de prematuridade de 67%, 

recém-natos pequenos para idade gestacional de 37%, mortalidade de 10 % 

e incidência de recém-natos com peso abaixo de 2500g de 94% (46). 

 Em 2008, Barua et al. (25) descrevem dados de sete gestações em 

cinco pacientes que realizavam hemodiálise noturna em casa no período de 

2001 a 2006 em Toronto, no Canadá. Descrevem no trabalho a ocorrência 

de seis nascidos vivos, com idade gestacional média ao nascimento de 36,2 

semanas (desvio padrão de 3 semanas) e peso médio ao nascimento de 

2417,5 gramas (desvio padrão de 657 gramas). As complicações maternas e 

fetais que encontram em seu estudo são: restrição de crescimento fetal 

(n=2), parto prematuro (<32 semanas) (n=1) e anemia, que é presente em 

todos os casos e tratada com suplementação de ferro endovenoso e 

eritropoetina. Defendem com sua casuística que as pacientes em 
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hemodiálise noturna apresentam menores taxas de complicações quando 

comparadas aos dados disponíveis na literatura. 

 A Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, por ser uma instituição de 

referência no atendimento as gestantes de alto risco e ter tradição no 

tratamento de pacientes grávidas com doença renal, desenvolveu ao longo 

dos anos um trabalho multidisciplinar em conjunto com a Clínica de 

Nefrologia. Em conseqüência houve um grande número de gestantes em 

tratamento dialítico atendidas nesta clínica.  

 Após a revisão da literatura e a constatação de que existem poucos 

dados referentes a uma instituição, e a grande maioria dos trabalhos são 

estudos de vários centros, isso foi um fator motivador para o estudo do 

resultado das gestações que estas pacientes apresentaram com um enfoque 

principal nos resultados perinatais. O intuito desta pesquisa é o 

conhecimento dos dados referentes à assistência e os resultados das 

gestantes nefropatas submetidas à diálise no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
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O presente estudo, que avaliou gestantes com insuficiência renal 

crônica em terapia dialítica, teve por objetivo analisar: 

 

1. Os resultados perinatais e as intercorrências clínicas e 

obstétricas maternas  

 

2. A influência do momento em que se inicia a terapia dialítica nos 

resultados obstétricos e perinatais 

 

3. A relação entre os resultados dos exames clínicos e 

laboratoriais realizados no início do pré-natal e na época do 

parto com os resultados obstétricos e perinatais 
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3.1 Casuística 

 

Foram analisados os dados referentes a gestações em mulheres com 

insuficiência renal crônica submetidas à terapia dialítica, internadas na 

Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e ou que tiveram o parto realizado 

nesta instituição no período de 1999 a 2007. 

 

3.2  Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo retrospectivo, observacional, descritivo e 

comparativo.  

 

3.3  Seleção dos casos 

 

Para a seleção dos casos, foi realizada busca ativa dos prontuários 

na base de dados do programa da enfermaria da clínica obstétrica e através 

da busca ativa no arquivo do hospital das clínicas pelos códigos do CID-10: 

N18, N19, I12.0.  
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3.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi feita pela revisão dos prontuários das pacientes. 

Foram também analisados os prontuários dos produtos conceptuais destas 

gestantes para a obtenção dos dados neonatais e das complicações 

perinatais. 

 

3.4.1 Características maternas 

 

 Para avaliação das características maternas, foram coletadas as 

variáveis listadas a seguir. Também são apresentadas as categorizações de 

acordo com a classificação adotada. 

 

3.4.1.1 Variáveis socioeconômicas 

 

- Estado conjugal (casada, amasiada, solteira) 

- Escolaridade (1º grau completo, 1º grau incompleto, 2º grau 

completo, 2º grau incompleto, superior) 

- Atividade laboral (sim, não) 

- Estado de procedência (São Paulo ou outros estados da 

federação) 
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3.4.1.2 Variáveis biológicas 

 

- Idade materna  

- Grupo racial (brancas, negras, pardas e amarelas) 

- Ciclos menstruais (regular, irregular) 

- Uso de método anticoncepcional (barreira, hormonal, tabela, não 

usa) 

- Gestações anteriores (número) 

- Abortamentos anteriores (número) 

 

3.4.2 Dados da gestação 

 

Foram avaliados os seguintes dados referentes à gestação: 

 

- Idade gestacional no início do pré-natal (semanas) 

- Pressão arterial sistólica e diastólica (expressos em milímetros de 

mercúrio) no início do pré-natal e no momento do parto 

- Anemia (sim, não) 

- Intercorrências obstétricas:  

 Pré-eclâmpsia (sim, não) 

 Eclampsia (sim, não) 

 Pré-eclâmpsia superajuntada a hipertensão arterial crônica 

(sim, não) 

 Ruptura prematura de membranas ovulares (sim, não) 
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 Presença de polidrâmnio (sim, não) 

 Infecção puerperal (sim, não) 

 

- Diálise: variáveis em relação à terapia dialítica 

 Tipo (hemodiálise ou diálise peritoneal) 

 Início da terapia diálítica (previamente à gravidez ou 

durante a gravidez) 

 Início da terapia dialítica durante a gravidez (semanas de 

gestação) 

 Tempo em diálise antes da gravidez (anos) 

 Permanência da paciente em diálise após a gestação (sim, 

não) 

 

3.4.3 Perfil laboratorial 

 

Foram analisados os resultados dos seguintes exames laboratoriais 

no início do pré-natal e na ocasião do parto: 

- Proteinúria em urina de 24 horas (g/24hs) 

- Uréia plasmática (mg/dL) 

- Creatinina plasmática (mg/dL) 

- Ácido úrico (mg/dL) 

- Hemoglobina (mg/dL) 
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3.4.4 Dados do parto 

 

- Via de parto (vaginal: normal e fórcipe, cesariana) 

- Indicação de cesariana  

 

3.4.5 Avaliação do recém-nato 

 

- Número de nascidos vivos 

- Idade gestacional ao nascimento (semanas)  

- Peso dos RN ao nascimento 

- Adequação do peso do RN em relação à idade gestacional ao 

nascimento (adequado, pequeno, grande) 

- Índices de Apgar no 1º, 5º e 100 minutos 

- pH de sangue de artéria umbilical ao nascimento 

- Necessidade de UTI neonatal (sim, não, número de dias) 

- Complicações neonatais  

 Desconforto respiratório (sim, não) 

 Membrana hialina (sim, não) 

 Hemorragia intracraniana (sim, não) 

 Enterocolite necrosante (sim, não) 

 Sepse neonatal (sim, não) 

 Tipo de sepse (precoce, tardia, ambas) 

 Retinopatia da prematuridade (sim, não) 

 Intubação orotraqueal (sim, não) 
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 Necessidade de CPAP (sim, não) 

- Tempo de internação (dias) 

- Índice de sobrevida hospitalar do RN 

 

3.5 Conceitos utilizados 

 

 Hipertensão arterial crônica: pressão arterial sistólica de pelo 

menos 140 mmHg ou pressão arterial diastólica de pelo menos 

90 mmHg diagnosticada antes da gravidez ou no início do pré-

natal até a 20ª semana de gestação; 

 Anemia materna: definida como hemoglobina < 11,0 g/dL em 

qualquer período da gestação, parto ou puerpério; 

 Pré-eclâmpsia: ocorrência de hipertensão com pelo menos 

duas medidas da pressão arterial sistólica de 140 mmHg ou 

pressão arterial diastólica de pelo menos 90 mmHg, 

associadas à proteinúria (≥ 300mg em urina de 24 horas ou 1+ 

em fita) e ou edema generalizado; 

 Eclâmpsia: desenvolvimento de convulsões generalizadas ou 

coma em gestantes com sinais e sintomas de pré-eclâmpsia 

(excluindo-se as outras causas que levam à convulsão: 

neurológicas, anestésicas, farmacológicas ou complicações 

metabólicas); 
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 Pré-eclâmpsia superajuntada à hipertensão arterial sistêmica: 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia em pacientes portadoras de 

hipertensão arterial sistêmica; 

 Ruptura prematura de membranas ovulares: ruptura das 

membranas coriônica e amniótica antes do início do trabalho 

de parto independente da idade gestacional; 

 Líquido amniótico aumentado: caracterizado quando o índice 

de líquido amniótico apresentou valor acima de 18 cm; 

 Polidrâmnio: caracterizado quando o índice de líquido 

amniótico apresentou valor acima de 25 cm; 

 Complicações infecciosas puerperais: infecção bacteriana do 

trato genital feminino no período de pós-parto recente; 

 Classificação dos RN: realizada de acordo com a adequação 

do peso à IG, valeu-se da curva de normalidade de Alexander 

et al. (47), consideraram-se pequenos para a IG os RN com 

peso inferior ao 100 percentil desta curva;  

 Prematuridade (22-37s): recém-natos considerados como pré-

termo quando a idade gestacional ao nascimento for maior que 

22 semanas e menor que 37 semanas completas, conforme 

regra estabelecida por Nagele e corrigida por ultra-sonografia 

obstétrica quando idade gestacional discordante; 

 Doença das membranas hialinas: denominada por alguns 

como “síndrome do desconforto respiratório do RN”, constitui 
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distúrbio de desenvolvimento pulmonar, caracterizado por 

insuficiência respiratória de graus variados; (48). 

 Retinopatia da prematuridade: doença vasoproliferativa, de 

etiologia multifatorial, secundária à vascularização inadequada 

da retina; (49). 

 Enterocolite necrosante: síndrome caracterizada por sinais e 

sintomas gastrintestinais e sistêmicos, variáveis e 

progressivos, conseqüente à necrose de coagulação do trato 

gastrintestinal situada em geral no íleo terminal, colo 

ascendente e parte proximal do colo transverso (50). 

 Sepse neonatal: demonstração de agente infeccioso no sangue 

e/ou no fluido cérebro-espinhal, ou, pela presença de foco 

infeccioso e pelo menos dois dos seguintes achados: 

hipertermia, hipotermia, taquicardia, taquipnéia, alterações na 

contagem de leucócitos (leucopenia, se contagem inferior a 

5000 por milímetro cúbico ou leucocitose, se contagem 

superior a 20000 por milímetro cúbico), anormalidade da 

coagulação (51) (52) 

 Sepse neonatal precoce: ocorre das primeiras horas de vida 

até limites variados de tempo, geralmente até 72 horas de vida 

 Sepse neonatal tardia: ocorre após o período precoce 

(geralmente após a primeira semana de vida) (52) 
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 Período perinatal: inicia-se com 22 semanas completas (154 

dias) de gestação, e termina com 7 dias completos após o 

nascimento (53) 

 Índice de sobrevida hospitalar: definida como o número de 

recém-natos nativivos que tiveram alta hospitalar 

independentemente do tempo de permanência no berçário (53) 

 

3.6 Análise estatística 

 

 Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. 

Para as variáveis quantitativas esta análise foi feita através da observação 

dos valores mínimos e máximos, e do cálculo de médias, desvios-padrão e 

mediana. Para as variáveis qualitativas calculou-se freqüências absolutas e 

relativas. 

 Para a comparação dos dois grupos foi utilizado o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney (54), pois a suposição de normalidade dos 

dados foi rejeitada. 

 Para se testar a homogeneidade entre as proporções foi utilizado o 

teste qui-quadrado (54) ou o teste exato de Fisher (54) (quando ocorreram 

freqüências esperadas menores de 5). 

 Para a comparação dos grupos em relação a dois momentos foi 

utilizada a Análise de Variância com medidas repetidas (55).  

 O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%.  
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3.7 Considerações éticas 

  

Esta pesquisa envolveu a análise retrospectiva de prontuários de 

pacientes onde foram investigadas características de uma determinada 

população que realizou o parto nesta instituição. Não caracterizou risco 

adicional aos sujeitos da pesquisa e teve como objetivos analisar os 

resultados perinatais e as intercorrências clínicas maternas em pacientes 

com insuficiência renal crônica submetidas a tratamento dialítico. Por se 

tratar de estudo retrospectivo, não foi colhido o termo de consentimento livre 

e esclarecido. Ressaltamos que os nomes dos sujeitos da pesquisa serão 

mantidos em absoluto sigilo. 

Este estudo foi submetido à aprovação da Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP e está no  

anexo A.  
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4.1 População 

  

 Foram incluídos no estudo todos os casos de gestantes nefropatas 

com insuficiência renal em terapia dialítica internadas e que deram a luz na 

Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo no período de 1999 a 2007, podendo ou não ter 

realizado o pré-natal nesta instituição. Foram avaliadas 28 gestações e 30 

recém-nascidos que ocorreram durante o período de 1999 a 2007. 

Uma paciente engravidou duas vezes e duas pacientes apresentaram 

gestações gemelares. Duas pacientes foram excluídas do estudo, pois 

evoluíram com abortamento: um caso com abortamento de 17 semanas e 

outro com 15 semanas de gestação. A exclusão desses casos ocorreu 

porque o objetivo do trabalho foi dar ênfase aos resultados perinatais desse 

grupo de gestantes.  

 Os casos avaliados são apresentados de forma individualizada com 

os dados estudados nos anexos B, C e D. 
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Tabela 1 - Características da população de gestantes com insuficiência 
renal crônica em terapia dialítica 

 
Característica n=28 
Idade Materna 

18-25 
25-35 
>35 
Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

6 (21,4%) 
14 (50%) 
8 (28,6%) 
30,4 (5,13) 
30 (18-42) 

Cor 
Branca 
Parda 
Negra 

17 (61%) 
7 (25%) 
4 (14%) 

Número de gestações 
IG 
IIG 
IIIG 
IVG 
VG 
VIG 

9 (32,1%) 
12 (42,9%) 

0 
3 (10,8%) 
2 (7,1%) 
2 (7,1%) 

Escolaridade 
Analfabeto 
1o grau incompleto 
1o grau completo 
2o grau incompleto 
2o grau completo 
Superior 

1 (4%) 
7 (25%) 
6 (21%) 
4 (14%) 
9 (32%) 
1 (4%) 

Estado conjugal 
Casada 
Amasiada 
Solteira 
Divorciada 

11(39%) 
9 (32%) 
7 (25%) 
1 (4%) 

Atividade Laboral 
Sim 
Não 

10 (35,7%) 
18 (64,3%) 

Procedência 
Estado de São Paulo 
Outros estados 

17 (60,7%) 
11 (39,3%) 

Ciclos menstruais 
Regulares 
Irregulares 

7 (25%) 
21 (75%) 

Uso de método anticoncepcional 
Sim 
Não 

7 (25%) 
21 (75%) 
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 Em relação à idade das pacientes na ocasião do parto, observa-se 

que oito pacientes (28,6%) engravidaram com mais de 35 anos, sendo que a 

maioria delas, 14 pacientes (50%), engravidou entre 25 e 35 anos. Observa-

se em relação à cor que houve um predomínio de pacientes de cor branca 

(61%) sobre as demais. 

 Analisando-se os dados referentes ao número de gestações, a 

maioria das pacientes encontrava-se na segunda gestação (42,9%). O 

número médio de abortamentos anteriores foi de 0,07 com desvio padrão de 

0,26 e variação de 0 a 1. A representação das pacientes quanto à história 

obstétrica está na figura 1. 

 Quanto às variáveis sócio-econômicas, observa-se que a maior parte 

das pacientes possuía pelo menos primeiro grau completo (71% das 

pacientes). Destaca-se também o fato de que a maioria relatou vida conjugal 

com companheiro. 

Do grupo das pacientes estudadas, 10 pacientes trabalhavam fora e 

18 não trabalhavam. Das pacientes que trabalhavam fora, as profissões 

declaradas foram: uma cabeleireira, uma doméstica, uma professora e sete 

pacientes referiam ser autônomas. As demais pacientes referiam ser do lar.  

Em relação à procedência, 17 pacientes (60,7%) eram do estado de 

São Paulo e 11 pacientes (39,3%) provenientes de outros estados da 

federação. Das pacientes provenientes de outros estados, quatro (36,4%) 

referiam ser da Bahia, três (27,3%) de Minas Gerais, duas (18,2%) de 

Pernambuco, uma (9,1%) do Ceará e uma (9,1%) da Paraíba. 
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Figura 1 –  Representação das pacientes de acordo com o número de 
gestações  
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No grupo estudado, a maioria das pacientes referia não apresentar 

regularidade menstrual. Dentre elas, 21 pacientes negavam uso de método 

contraceptivo. Das que usavam, três pacientes referiam uso de 

anticoncepcional oral, três referiam uso de preservativo e uma referia uso de 

anticoncepcional injetável. Os dados referentes ao uso de método 

anticoncepcional estão representados na figura 2. 
 

Figura 2 - Representação das pacientes de acordo com a utilização de 
  métodos anticoncepcionais 
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4.2 Avaliação clínica materna 

 

4.2.1 Idade gestacional no início do pré-natal 

 

A idade gestacional de início do pré-natal está representada na tabela 

2. A representação das pacientes de acordo com a idade gestacional de 

início do pré-natal está ilustrada na figura 3.  

 

Tabela 2 – Apresentação das pacientes segundo a idade gestacional de 
início do pré-natal, expressa em semanas (média, desvio 
padrão, mediana, mínimo e máximo) 

 

 Idade Gestacional Início do Pré-natal 

Média (Desvio Padrão) 
Mediana (mín-máx) 

14,4 (6,29) 
13 (6-24) 

 

 

Figura 3 - Representação das pacientes de acordo com a idade 
gestacional de início do pré-natal, expressa em semanas 
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4.2.2 Presença de hipertensão arterial 

 

Do grupo de pacientes estudado, 24 pacientes apresentavam 

hipertensão arterial crônica antes da gestação. Na tabela 3 estão ilustrados 

os níveis pressóricos no início do pré-natal e no momento do parto. 

 

 

Tabela 3 -  Apresentação dos níveis pressóricos das pacientes no início do 
pré-natal e no momento do parto 

 

Início do pré-natal PAS PAD 

Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

145,7 (22,84) 
140 (110-190) 

91,9 (15,42) 
90 (70-130) 

Momento do parto PAS PAD 

Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

145,6 (16,43) 
140 (110-180) 

95 (9,62) 
100 (80-110) 

 

 

4.2.3 Uso de medicação hipotensora 

 

Foi avaliada a necessidade de prescrição de medicação hipotensora 

de acordo com os protocolos da clínica obstétrica. As medicações utilizadas 

foram pindolol, metildopa e amlodipina. A metildopa foi utilizada em 16 

pacientes, enquanto que a amlodipina foi em 13 pacientes e o pindolol em 

10 pacientes. 
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Observou-se que a medicação mais utilizada foi a metildopa em 16 

pacientes, seguida pela amlodipina em 13 pacientes e o uso do pindolol 

ocorreu em 10 pacientes. Das pacientes que utilizaram medicação 

hipotensora, observou-se que quatro delas (14%) necessitaram de apenas 

uma droga para controle pressórico, enquanto que a associação de duas 

drogas fez-se necessária em 16 pacientes (57%) e houve necessidade de 

utilização de três medicações em uma paciente (4%). Não houve prescrição 

de medicação anti-hipertensiva em sete pacientes (25%). 

A associação de medicações hipotensoras mais utilizada foi a 

associação de metildopa com a amlodipina em sete casos, sendo que a 

associação de metildopa com pindolol foi utilizada em cinco casos e o uso 

combinado de pindolol com amlodipina ocorreu em quatro casos.  

A representação das pacientes segundo a necessidade do uso de 

medicação hipotensora encontra-se na figura 4. 

 

Figura 4 – Representação das pacientes segundo a necessidade do uso de 
medicação hipotensora 
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4.2.4 Presença de anemia 

 

A maioria das pacientes apresentou níveis de hemoglobina inferiores 

a 11 mg/dL, tanto no início do pré-natal como no momento do parto. Foi 

necessária a terapia com eritropoetina em 25 das pacientes (89,3%) e houve 

necessidade de hemotransfusão em oito das pacientes (28,6%) durante o 

pré-natal. A representação das pacientes com anemia no início do pré-natal 

e no momento do parto está nas figuras 5 e 6, respectivamente. A 

distribuição das pacientes quanto à necessidade do uso de eritropoetina e 

realização de hemotransfusão está na tabela 4. Dentre as pacientes que 

necessitaram realização de hemotransfusão durante o pré-natal, todas 

faziam uso de eritropoetina 

 

Tabela 4 - Distribuição das pacientes de acordo com a necessidade do 
uso de eritropoetina e hemotransfusão durante o pré-natal 

 

 Eritropoetina  Hemotransfusão 

Sim 
Não 

25 (89,3%) 
3 (10,7%) 

8 (28,6%) 
20 (71,4%) 

Total 28 (100%) 28 (100%) 
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Figura 5 - Representação das pacientes de acordo com a presença de 
anemia no início do pré-natal 
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Figura 6 - Representação das pacientes de acordo com a presença de 
anemia no momento do parto 
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4.2.5 Intercorrências obstétricas 

 

As intercorrências obstétricas observadas no estudo estão descritas 

na tabela 5.  

 

 

Tabela 5 - Apresentação das pacientes de acordo com as intercorrências 
obstétricas observadas no estudo 

 

 Número (%) 

Hipertensão arterial 
Polidrâmnio/Líquido amniótico aumentado 
Trabalho de parto prematuro 
Hipotireoidismo 
Diabetes 
DHEG + HAC* 
Complicações infecciosas 
Ruptura prematura de membranas ovulares 

24 (85,7%) 
11 (39,3%) 
8 (28,6%) 
6 (21,4%) 
5 (17,8%) 
4 (14,3%) 
2 (7,2%) 
1 (3,6%) 

*DHEG = doença hipertensiva específica da gestação 
*HAC = hipertensão arterial crônica 
 

 

 Outras intercorrências clínicas encontradas nas pacientes em estudo 

foram: edema agudo pulmonar em um caso que ocorreu no pós parto; 

descolamento prematuro de placenta em um caso; uma paciente era 

portadora do vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV+) e uma 

paciente era portadora de tuberculose ganglionar. Na análise dos dados, 

todas as pacientes apresentaram alguma intercorrência. 
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4.2.6 Diálise 

 

Em relação ao tipo de terapia dialítica, no presente estudo todas as 

pacientes foram submetidas à hemodiálise. Do grupo total, 15 já realizavam 

terapia dialítica antes da gestação e 13 iniciaram a diálise durante o pré-

natal. A representação das pacientes está na figura 7.  

 

 

Figura 7 – Representação das pacientes conforme o início da terapia 
dialítica antes ou após a gestação 
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A distribuição das pacientes que realizavam terapia dialítica antes de 

engravidar em relação ao tempo em diálise antes da gestação está na tabela 

6 e os casos estão representados na figura 8. 

 
 
Tabela 6 - Distribuição das pacientes dialíticas antes de engravidar de 

acordo com o tempo em diálise antes da gestação, expresso em 
anos (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) (n=15) 

 

 Tempo 

Média (desvio padrão) 
Mediana (mín-máx) 

2,93 (2,05) 
2,5 (1-8) 

 

 

 

Figura 8 -  Representação das pacientes de acordo com o tempo em 
terapia dialítica antes da gestação 
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A distribuição das pacientes que iniciaram diálise durante a gravidez 

em relação a idade gestacional de início da diálise está representada na 

tabela 7 e os casos estão representados na figura 9. 

Do grupo de pacientes estudadas, apenas duas pacientes não 

necessitaram continuar em terapia dialítica após o parto. 

 

Tabela 7 - Distribuição das pacientes que iniciaram a terapia dialítica 
durante a gravidez de acordo com a idade gestacional de início 
da terapia dialítica, expressa em semanas (média, desvio 
padrão, mediana, mínimo e máximo) (n=13) 

 

 Idade Gestacional 

Média (Desvio Padrão) 
Mediana (mín-máx) 

25 (6,0) 
24 (13-33) 

 

 

 

Figura 9 – Representação das pacientes que iniciaram a terapia dialítica 
durante a gravidez de acordo com a idade gestacional de início 
da terapia dialítica, expressa em semanas de gestação (n=13) 
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4.2.7 Exames laboratoriais 

 

Foram coletados os principais dados de exames laboratoriais em dois 

períodos distintos: no início do pré-natal e no momento do parto. Na tabela 8 

está o perfil laboratorial das pacientes no início do pré-natal e no momento 

do parto. 

 

 

Tabela 8 -  Perfil laboratorial das pacientes no início do pré-natal e no 
momento do parto 

 

 Início do pré-natal Época do parto 

Uréia (mg/dL)   

Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 
≤100mg/dL 
> 100 mg/dL 

105,07 (40,68) 
102,5 (21-172) 

14 (50%) 
14 (50%) 

87,86 (42,74) 
70,5 (38-196) 

21 (75%) 
7 (25%) 

Creatinina (mg/dL)   

Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 
2,0 – 5,0 mg/dL 
> 5,0 mg/dL 

5,73 (2,23) 
5,34 (2,49-10,4) 

11 (39,3%) 
17 (60,7%) 

5,50 (2,12) 
5,1 (2,13-10,8) 

13 (46,4%) 
15 (53,6%) 

Ácido úrico (mg/dL)   

Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

6,01 (2,19) 
6,1 (2,3-10,1) 

4,97 (1,45) 
4,8 (2,4-8,1) 
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 Os exames laboratoriais foram separados em dois grupos distintos: 

um grupo representado pelas pacientes que iniciaram diálise antes da 

gravidez e o outro grupo das pacientes que iniciaram a terapia dialítica 

durante a gestação. Esses resultados estão descritos na tabela 9. 

 

Tabela 9 -  Perfil laboratorial das pacientes que iniciaram diálise antes da 
gravidez e das que iniciaram diálise durante a gestação, no início 
do pré-natal e no momento do parto 

 

Terapia dialítica antes da gravidez (n=15) 

 Início do pré-natal Parto 

Uréia (mg/dL)   
Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

94,5 (40,76) 
94 (21-152) 

80,8 (40,62) 
67 (38-168) 

Creatinina (mg/dL)   
Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

6,3 (2,20) 
5,9 (2,6-10,4) 

5,5 (2,09) 
4,7 (3,1-10,8) 

Ácido Úrico (mg/dL)   
Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

5,0 (1,87) 
4,8 (2,3-8,6) 

4,3 (1,18) 
4,2 (2,4-7,1) 

 

Terapia dialítica iniciada durante a gravidez (n=13) 

 Início do pré-natal Parto 

Uréia (mg/dL)   
Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

112 (38,37) 
105 (51-172) 

95,9 (45,29) 
80 (54-196) 

Creatinina (mg/dL)   
Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

4,9 (2,05) 
4,6 (2,4-9,2) 

5,4 (2,23) 
5,1 (2,1-9,8) 

Ácido Úrico (mg/dL)   
Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

7 (2,14) 
6,8 (3,3-10,1) 

5,7 (1,39) 
5,6 (3,2-8,1) 
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 Analisando-se os níveis de uréia, observa-se que os grupos 

apresentam o mesmo comportamento ao longo das avaliações (p= 0,817) e 

não diferem em relação às médias (p=0,170). Os dois grupos apresentam 

decréscimo significativo nos valores da uréia no início do pré-natal e no 

momento do parto (p=0,023). 

 Em relação aos valores de creatinina, observa-se que os grupos 

apresentam comportamento diferente ao longo das avaliações (p= 0,007). 

As pacientes que iniciaram a terapia dialítica antes da gravidez apresentam 

decréscimo significativo da creatinina (p=0,032), enquanto o grupo que 

iniciou terapia dialítica durante a gravidez não apresenta alteração 

significativa (p=0,110). 

 Quanto aos níveis de ácido úrico, observa-se que os grupos 

apresentam o mesmo comportamento ao longo das avaliações (p= 0,554) e 

diferem em relação às médias (p=0,002), com o grupo que iniciou terapia 

dialítica durante a gravidez, apresentando valores significativamente maiores 

que os do grupo que realizava terapia dialítica antes da gestação. Os dois 

grupos apresentam decréscimo significativo nos valores de ácido úrico no 

momento do parto em relação ao início do pré-natal (p=0,004). 
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Em relação à proteinúria em urina de 24 horas, das 28 pacientes, em 

11 delas não foi possível avaliação da proteinúria de 24 horas, por este dado 

não estar disponível. Esses dados estão representados na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Apresentação dos resultados de proteinúria em urina de 24 
horas, expressos em g/24 horas, no início do pré-natal e no 
momento do parto (média, desvio padrão, mínimo e máximo) 
(n=17) 

 

Proteinúria em urina de  
24 horas (g/24hs) 

Inicio do Pré-natal Parto 

Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

2,02 (1,83) 
1,31 (0,28-5,1) 

2,76 (2,33) 
1,58 (0,4-2,33) 

 

 

 

4.2.8 Via de parto 

 

Em relação à via de parto, observou-se que a maioria dos partos foi 

cesariana com 18 casos (60%) e 12 casos via vaginal; destes, ocorreram 10 

partos normais (33%) e dois partos fórcipe (7%). As indicações de cesariana 

estão descritas no anexo 1. 
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4.3 Avaliação do recém-nato 

 

O estudo abrangeu 30 produtos conceptuais das 28 gestações 

incluídas na pesquisa. Ocorreu um óbito fetal, um óbito neonatal precoce e 

um óbito neonatal tardio. 

O caso de óbito fetal ocorreu em uma paciente que já era dialítica 

antes de engravidar. Ocorreu com 28 semanas de gestação e o produto 

conceptual pesou 550 gramas. O caso está descrito no número doze dos 

anexos.  

O caso de óbito neonatal precoce ocorreu com um dia de vida do 

produto conceptual. Ocorreu em uma paciente que já realizava terapia 

dialítica antes da gestação. Nasceu com 28 semanas de gestação com peso 

de 1210 gramas e índice de Apgar de primeiro, quinto e décimo minutos de 

1,2,2 respectivamente. O pH da artéria umbilical foi de 7,375. O parto foi 

cesariana e a indicação foi iteratividade e sofrimento fetal. A causa do óbito 

foi definida como asfixia perinatal grave. Está descrito no caso número 1 dos 

anexos. 

O óbito neonatal tardio ocorreu com 11 dias de vida do produto 

conceptual e ocorreu em uma paciente que já realizava terapia dialítica 

antes de engravidar. Nasceu com 28 semanas de gestação com peso de 

530 gramas e índice de Apgar de primeiro, quinto e décimo minutos de 3,7,8 

respectivamente. O pH da artéria umbilical foi 7,258. O parto foi cesariana e 

a indicação foi apresentação pélvica e sofrimento fetal agudo. A causa do 
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óbito foi definida como sepse neonatal. Está descrito no caso número 16 dos 

anexos. 

Na tabela 11, são descritos os resultados do grupo estudado com os 

dados de peso (expresso em gramas), da idade gestacional ao nascimento 

(expresso em semanas), índices de Apgar de primeiro, quinto e décimo 

minutos. Não está incluído na tabela o caso de óbito fetal. 

 
Tabela 11 - Apresentação dos resultados neonatais dos produtos 

conceptuais das gestantes com insuficiência renal crônica em 
terapia dialítica 

 

 Terapia dialítica 
iniciada antes da 
gravidez (n=15) 

Terapia dialítica 
iniciada durante a 
gestação (n=14) 

Peso do RN   

Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 
>2500g n(%) 
1500-2500g n(%) 
1000-1500g n(%) 
<1000g n(%) 

1948,6 (744,09) 
2015 (530-2830) 

5 (33,3%) 
7 (46,6%) 
1 (6,7%) 

2 (13,3%) 

1814,2 (544) 
1785 (780-3100) 

2 (14,3%) 
9 (64,3%) 
2 (14,3%) 
1 (7,1%) 

Índice de Apgar   

10 minuto          <7 n(%) 
                         ≥ 7 n(%) 

2 (13%) 
13 (87%) 

6 (42,9%) 
8 (57,1%) 

50 minuto          <7 n(%) 
                         ≥ 7 n(%) 

1 (6,7%) 
14 (93,3%) 

2 (14,3%) 
12 (85,7%) 

100 minuto       <7 n(%) 
                         ≥ 7 n(%) 

1 (6,7%) 
14 (93,3%) 

1 (7,1%) 
13 (92,9%) 

Idade Gestacional ao Nascimento  

Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

33,7 (3,45) 
35,5 (28-37) 

33,6 (2,74) 
34 (27-37) 
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Na figura 10 estão representados os dados fetais em relação à 

classificação do peso ao nascimento dos 29 RN avaliados. Na figura 11 

estão representados os dados fetais em relação à classificação do peso ao 

nascimento do grupo de RN das mães que realizavam diálise antes da 

gravidez e na figura 12 estão representados os RN das mães que iniciaram 

diálise durante a gestação. 

 

Figura 10-  Representação dos 29 recém-natos de acordo com a 
classificação do peso ao nascimento 
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Figura 11 - Representação dos 15 recém-natos das pacientes que 
realizavam terapia dialítica antes da gestação de acordo com a 
classificação do peso ao nascimento 
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Figura 12 -  Representação dos 14 recém-natos das pacientes que 
iniciaram a terapia dialítica durante a gravidez de acordo com a 
classificação do peso ao nascimento 
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4.3.1 Adequação do peso à idade gestacional 

 

Na figura 13 está representada a distribuição dos recém-natos de 

acordo com a adequação do peso a idade gestacional de acordo com curva 

descrita por Alexander. 

 

Figura 13 -  Representação dos recém-natos avaliados de acordo com a 
adequação do peso a idade gestacional 
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 Na tabela 12, está representada a distribuição dos RN divididos em 

pequenos para a idade gestacional e adequados para a idade gestacional e 

comparados com o momento de início da diálise, níveis de uréia, níveis de 

hemoglobina e níveis de ácido úrico sérico no momento do parto. 

 

Tabela 12 -  Distribuição dos RN divididos em pequenos para a idade 
gestacional e adequados para a idade gestacional, de acordo 
com o início da terapia dialítica e os níveis de uréia, 
hemoglobina e ácido úrico no momento do parto 

 
Recém-nascido  

PIG n (%) AIG n (%) p 
Terapia dialítica iniciada antes 
da gestação 8 (53,3%) 7 (50%) 

Terapia dialítica iniciada 
durante a gestação 7 (46,7%) 7 (50%) 

p=0,858 * 

Uréia (mg/dL)    
≤ 100 
>100 

8 (53,3%) 
7 (46,7%) 

13 (92,8%) 
1 (7,2%) 

p=0,035 ** 

Hemoglobina (mg/dL)    
≤ 11 
> 11 

9 (60%) 
6 (40%) 

7 (50%) 
7 (50%) 

p=0,588 * 

Ácido úrico (mg/dL)    
≤ 6 
> 6 

10 (66,7%) 
5 (33,3%) 

13 (92,8%) 
1 (7,2%) 

p=0,169 ** 

* Teste qui-quadrado 
** Teste extato de Fisher 
 

 

 Pela tabela 12, observa-se que não há associação entre o momento 

de início da realização da diálise e adequação do peso à idade gestacional. 

Também não há associação entre os níveis de hemoglobina comparados no 
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momento do parto e a adequação do peso à idade gestacional e não há 

associação entre os níveis de ácido úrico comparados no momento do parto 

e a adequação do peso à idade gestacional. 

 Entretanto, há associação entre a uréia no momento do parto e 

adequação do peso à idade gestacional. Observa-se uma porcentagem 

significativamente maior de casos com uréia maior do que 100mg/dL no 

grupo pequeno para a idade gestacional do que no grupo adequado para 

idade gestacional (46,7% x 7,2%).  

 

4.3.2 Índices de prematuridade 

 

Dos 30 RN, observou-se que sete deles estavam com 37 semanas de 

gravidez no momento do parto. A grande maioria apresentou prematuridade 

(76,7%), sendo que a distribuição está descrita na figura 14. 

 
 
Figura 14 -  Representação dos 30 produtos conceptuais de acordo com a 

idade gestacional ao nascimento 
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4.3.3 Resultados neonatais 

 

 Na tabela 13, estão representados os dados referentes à análise de 

pH de sangue da artéria umbilical, necessidade de acompanhamento em 

unidade de terapia intensiva neonatal e a permanência de internação no 

berçário. 

 

 

Tabela 13- Apresentação dos resultados de pH de sangue de artéria 
umbilical, necessidade de UTI neonatal após o nascimento e 
tempo de internação no berçário 

 
pH de sangue de artéria umbilical (n=22) n (%) 
<7,20 
≥7,20 

3 (13,6%) 
19 (86,4%) 

Necessidade de UTI neonatal (n=29) n (%) 
Sim 
Não 

15 (51,7%) 
14 (48,3%) 

Tempo de internação no berçário (dias) 
Média (DP) 
Mediana (mín-máx) 

23,5 (25,87) 
18 (2-114) 
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 A lista de complicações neonatais está descrita na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Apresentação das complicações neonatais observadas no 
estudo 

 

 Número (%) 

Desconforto respiratório 

Necessidade de CPAP 

Necessidade de intubação orotraqueal 

Membrana hialina 

Displasia broncopulmonar 

Sepse 

Uso de surfactante pulmonar 

Retinopatia da prematuridade 

Enterocolite necrosante 

Hemorragia intracraniana 

19 (63,3%) 

12 (40%) 

9 (30%) 

7 (23,3%) 

5 (16,7%) 

5 (16,7%) 

4 (13,3%) 

3 (10%) 

1 (3,3%) 

1 (3.3%) 

 

 

 No grupo de recém-natos de pacientes que já eram dialíticas antes de 

engravidar, as seguintes complicações perinatais foram observadas: oito 

casos de desconforto respiratório, cinco casos de membrana hialina, três 

casos de displasia broncopulmonar, um caso de retinopatia da 

prematuridade, dois casos de sepse neonatal. Em dois casos foi necessário 

o uso de surfactante pulmonar. Nesse grupo ocorreu um óbito fetal, um óbito 

neonatal precoce (um dia) e um óbito neonatal tardio (11 dias). 
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No grupo de recém-natos de pacientes que iniciou a diálise durante a 

gravidez, as complicações perinatais observadas foram: um caso de 

enterocolite necrosante, 11 casos de desconforto respiratório, dois casos de 

membranas hialinas, um caso de hemorragia intracraniana, dois casos de 

displasia broncopulmonar, dois casos de retinopatia da prematuridade, três 

casos de sepse neonatal. Em dois casos foi necessário o uso de surfactante 

pulmonar. 
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Na tabela 15, estão representadas as complicações perinatais 

observadas no estudo e comparadas com o momento de início de realização 

da terapia dialítica. 

 

Tabela 15 -  Apresentação dos resultados perinatais e complicações 
neonatais dos RN estudados 

 
Tempo de internação no berçário 
(dias) Média (DP) Mediana 

(mín-máx) p 

DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

18,3 (29,7) 
28,5 (21,6) 

11 (2-114) 
25 (5-86) p=0,007* 

Desconforto Respiratório Sim (%) Não (%)  
DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

8 (53,3%) 
11 (78,6%) 

7 (46,7%) 
3 (21,4%) p=0,245** 

Necessidade de intubação 
orotraqueal Sim (%) Não(%)  

DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

4 (26,7%) 
5 (35,7%) 

11 (73,3%) 
9 (64,3%) p=0,700** 

Necessidade do uso de CPAP Sim Não  
DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

5 (33,3%) 
7 (50%) 

10 (66,7%) 
7 (50%) p=0,362*** 

Membranas hialinas Sim Não  
DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

5 (33,3%) 
2 (14,3%) 

10 (66,7%) 
12 (85,7%) p=0,390** 

Displasia broncopulmonar Sim Não  
DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

3 (20%) 
2 (14,3%) 

12 (80%) 
12 (85,7%) p=1,000** 

Uso de surfactante pulmonar Sim Não  
DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

2 (13,3%) 
2 (14,3%) 

13 (86,7%) 
12 (85,7%) p=1,000** 

Retinopatia da prematuridade Sim Não  
DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

1 (6,7%) 
2 (14,3%) 

14 (93,3%) 
12 (85,7%) p=0,598** 

Sepse neonatal Sim Não  
DIAG1 (n=15) 
DIDG2 (n=14) 

2 (13,4%) 
3 (21,4%) 

13 (86,6%) 
11 (78,6%) p=0,651** 

1- Diálise iniciada antes da gravidez 
2- Diálise iniciada durante a gravidez 
* Teste não-paramétrico de Mann-Whitney 
** Teste exato de Fisher 
*** Teste qui-quadrado 



______________________________________________________Resultados 

____________________________________________________________________ 
 

63

 Pela tabela 15 observa-se que os RN das pacientes que iniciaram a 

terapia dialítica antes da gestação apresentam tempo de internação 

hospitalar significativamente menor do que os RN das pacientes que 

iniciaram terapia dialítica durante a gravidez. Em relação às outras variáveis 

analisadas, observa-se que não há associação entre o momento de início da 

diálise e as complicações neonatais observadas no estudo. 
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A gestação em pacientes com insuficiência renal crônica em terapia 

dialítica é situação desafiadora. As intercorrências clínicas e obstétricas 

encontradas durante o manejo clínico pré-natal dessas pacientes são 

variadas, e os resultados perinatais são conflitantes (56).  

O presente estudo visou analisar os resultados perinatais dos 30 

produtos conceptuais das 28 gestações que ocorreram nesse grupo de 27 

gestantes que realizavam terapia dialítica. Outro objetivo do estudo foi 

avaliar os exames clínicos e laboratoriais das pacientes no início do pré-

natal (ou seja, assim que feito o diagnóstico da gestação) e no momento do 

parto, bem como sua correlação com as complicações obstétricas e 

perinatais.  

Fato importante a ser observado na casuística estudada é que a 

maioria das pacientes referia não ter atividade laboral. Essa observação 

chama a atenção para o custo social dos pacientes renais crônicos para os 

sistemas de saúde e para a sociedade, uma vez que essas pessoas, em 

faixa etária de indivíduos economicamente ativos e produtivos, poderiam 

exercer atividades que proporcionariam retorno financeiro, a despeito de sua 

doença. Além disso, a terapia de substituição renal acarreta em alterações 

na qualidade de vida, o que decorre de vários fatores: o convívio com 

doença crônica, esquema terapêutico rigoroso que exige modificações nos 

hábitos alimentares, nas atividades sociais e de trabalho, a utilização de 

vários medicamentos e a dependência do indivíduo de uma máquina para a 

sua sobrevivência (57-60). Outra questão a ser abordada nesse grupo de 
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pacientes, especialmente no período gestacional, são as muitas horas em 

que elas estão em diálise durante a semana, dificultando suas tarefas 

cotidianas. 

Analisando a casuística, observamos que a maioria das pacientes 

apresentava um nível intelectual razoável, uma vez que grande parte 

possuía pelo menos primeiro grau completo. Dessa maneira, essas 

pacientes eram capazes de entender a situação de serem portadoras de 

patologia grave, o que acarretaria riscos tanto para sua saúde quanto para o 

produto conceptual no caso de gravidez.  

Em relação à idade das pacientes na ocasião do parto, observamos 

que oito pacientes engravidaram com mais de 35 anos. Nessa faixa etária, é 

necessário ressaltar que essas mulheres por estarem com idade mais 

avançada, não poderiam postergar a gravidez e esperar por um possível 

transplante renal. Embora não existam dados comparativos na literatura em 

virtude da relativa escassez de estudos com casuística significativa, alguns 

autores advogam que a gravidez após o transplante apresenta resultados 

perinatais mais favoráveis do que as que ocorrem em pacientes dialíticas, 

uma vez que os fetos não estão expostos às variações metabólicas, de 

volume e de pressão arterial, situações inerentes à terapia de substituição 

renal. (26) Por outro lado, as pacientes transplantadas necessitam de terapia 

imunossupressora, o que acarreta passagem de drogas pela barreira 

placentária e possível efeito teratogênico destas medicações. (56) Além 

disso, outra possibilidade a ser analisada é a perda do enxerto que pode 

ocorrer pelo aumento da sobrecarga renal com a gravidez. (61, 62) 
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Outro fato que chama atenção é que a grande maioria das pacientes 

do presente estudo (74%) não utilizava método anticoncepcional. Isso 

demonstra que a preocupação com a possibilidade de ocorrência de 

gravidez não era prioridade, pois se consideravam com baixa fertilidade. É 

importante o planejamento familiar dessas pacientes para evitar a ocorrência 

de gestações indesejadas (28). 

Quando aos ciclos menstruais, observou-se que grande parte das 

pacientes do estudo referia apresentar irregularidade menstrual (75%). Isso 

chama a atenção, pois propicia maior freqüência de atraso no diagnóstico de 

gravidez, uma vez que eventuais atrasos menstruais que possam ocorrer 

são na maioria das vezes ignorados (24). A média da idade gestacional de 

início do pré-natal foi de 14,4 semanas, com desvio padrão de 6,29 

semanas, mediana de 13 semanas e variação de 6 a 24 semanas. Esses 

dados corroboram com os dados da literatura, que demonstram que a 

grande parte das pacientes inicia o pré-natal tardiamente. Na casuística 

estudada, observou-se que 15 pacientes iniciaram o pré-natal no segundo 

trimestre da gravidez. Com isso, dados relevantes como a avaliação da 

translucência nucal, realizada na ultra-sonografia morfológica de primeiro 

trimestre, não pode ser realizada. Além disso, a datação da gravidez fica 

prejudicada, uma vez que a ultra-sonografia diminui a sua acurácia com o 

avançar da gravidez. 

Um fato importante em relação à população estudada é a alta 

prevalência de hipertensão arterial sistêmica neste grupo de pacientes 

nefropatas. De todas as 28 pacientes incluídas no estudo, observou-se que 
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24 (85,7%) delas apresentavam hipertensão arterial. Esses dados são 

compatíveis com os disponíveis na literatura em relação à incidência desta 

patologia (63). A presença de hipertensão arterial é uma situação de grande 

importância no manejo dessas pacientes durante o pré-natal, uma vez que o 

seu descontrole acarreta em graves conseqüências obstétricas, estando 

associado a maiores índices de prematuridade, desenvolvimento de DHEG, 

descolamento prematuro de placenta, síndrome HELLP, entre outras (64).  

Para o adequado controle dos níveis pressóricos das pacientes 

estudadas, foi necessário o uso de medicação hipotensora em 21 das 

pacientes estudadas. De acordo com o protocolo da Clínica Obstétrica da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, as drogas de escolha 

para o manejo da hipertensão arterial durante a gravidez são: alfa-metildopa, 

pindolol e amlodipina. A utilização desses medicamentos pode ser feita com 

monoterapia, podendo ser necessária a associação de mais de uma droga 

quando o controle da hipertensão não for atingido. Esse grupo de drogas 

mostrou-se eficaz na terapêutica no controle das doenças hipertensivas 

durante a gravidez, sem acarretarem em grandes repercussões fetais (65). 

Outras drogas também se mostraram eficazes no controle da hipertensão 

arterial em gestantes, como a isradipina e o atenolol (66). 

Analisando os dados relativos à terapêutica hipotensora, evidencia-se 

a necessidade de controle da hipertensão arterial nessas pacientes, que 

deve ser combatida agressivamente desde o início da gestação. Apesar de 

alguns serviços não concordarem com a diminuição da pressão arterial, pelo 

receio de diminuir o fluxo útero-placentário, lembramos que a vasodilatação 
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pode aumentar e melhorar o fluxo uterino e, conseqüentemente, melhora a 

perfusão sanguínea no leito placentário, levando aporte maior de nutrientes 

ao feto. Alves, em 1998, em tese de doutorado, mostra que a 

dopplervelocimetria das artérias uterinas não foi alterada com o emprego de 

anti-hipertensivos (bloqueadores de canal de cálcio e beta bloqueadores) em 

gestações com hipertensão arterial crônica (66). 

Nas gestantes em tratamento dialítico, o diagnóstico de hipertensão 

arterial torna-se uma situação desafiadora, uma vez que pode ser decorrente 

do desenvolvimento de DHEG, mas também pode estar relacionada às 

sessões de diálise inadequadas (13, 21, 41).  

Evitar a sobrecarga de volume é aspecto muito importante, para que 

não ocorra hipertensão arterial. Não há consenso na literatura sobre a 

determinação do peso seco das pacientes em diálise (21). Quando se tenta 

determinar a sobrecarga de volume em pacientes cujo peso seco está 

mudando, como é o caso das pacientes gestantes, essa determinação torna-

se ainda mais difícil. Luciani et al. (37) propõe um aumento de peso 

progressivo, sendo que, no primeiro trimestre, esse aumento ocorra, em 

média, de 1,2 ± 0,5 Kg no primeiro trimestre e 0,5 Kg por semana no 

segundo trimestre. Porém, não existe consenso na literatura sobre esses 

dados (67).  

Estudos de alterações no volume intravascular em grávidas com 

doença renal demonstram que os aumentos são menos pronunciados do 

que os que ocorrem em gestantes com função renal normal (13). Apesar 

disso, há evidências que demonstram ocorrer alguma expansão de volume 
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intravascular, porém, em menor escala. Em alguns casos, o diagnóstico de 

gravidez acontece quando algumas pacientes desenvolvem hipotensão 

durante as remoções de volume durante as sessões de diálise. 

Provavelmente, isso ocorre devido à vasodilatação decorrente do estado 

gravídico (67).  

A determinação da expansão de volume e, conseqüentemente, o 

aumento apropriado de peso após a diálise não é conhecido e, 

provavelmente não é uniforme em todas as pacientes, tornando-se mais 

prejudicado com a progressão da gravidez. De acordo com Hou (21), na 

paciente dialítica que não está grávida, o desenvolvimento de hipertensão 

provavelmente é decorrente da sobrecarga de volume. Na paciente 

gestante, deve-se tratar a hipertensão com uma tentativa de remoção de 

volume, porém deve-se ter em mente a suspeição do desenvolvimento de 

outras patologias, especialmente a pré-eclâmpsia. A ocorrência de 

hipotensão durante as sessões de diálise pode acarretar em sofrimento fetal, 

porém o controle materno é mais importante. 

Um fator em comum, observado nas pacientes com hipertensão 

arterial e doença renal e nas pacientes com pré-eclâmpsia, é o prejuízo na 

resposta vascular; principalmente, na vasodilatação fisiológica que ocorre 

durante a gestação (25). Evidências recentes apontam para o fato do 

possível papel da insuficiência placentária como desencadeador da pré-

eclâmpsia e piora da hipertensão nesse grupo de pacientes (68). 

Outro fator associado que torna mais difícil o diagnóstico de pré-

eclâmpsia é que estas pacientes, na maioria das vezes são oligúricas ou 
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anúricas, prejudicando a avaliação do aparecimento ou da piora da 

proteinúria (41). Outro marcador utilizado para a avaliação diagnóstica do 

desenvolvimento da pré-eclâmpsia é o nível sérico do ácido úrico. 

Entretanto, nas pacientes dialíticas sua utilização fica prejudicada uma vez 

que essa molécula atravessa as membranas da máquina de diálise e, 

portanto, seus níveis séricos podem flutuar (69). Mesmo com as limitações 

expostas, o aumento do ácido úrico e o aparecimento ou piora da proteinúria 

em urina de 24 horas (quando existe diurese disponível) são exames que 

devem ser valorizados na investigação propedêutica da pré-eclâmpsia. 

Pesquisas recentes demonstram que algumas proteínas angiogênicas 

produzidas pela placenta, sFlt-1(do inglês, soluble fms-like tyrosine kinase-1) 

e sEng (do inglês, soluble engolin), contribuem na patogênese da pré-

eclâmpsia e podem ser úteis na identificação do desenvolvimento da doença 

(70-74). Essas moléculas não são capazes de atravessar as membranas da 

máquina de diálise e, portanto, podem servir como marcadores úteis no 

diagnóstico da pré-eclâmpsia (69). 

Em pacientes que apresentem piora do controle da hipertensão 

arterial, deve-se sempre suspeitar da possibilidade do desenvolvimento da 

pré-eclâmpsia. Nessas situações, é importante que estas pacientes sejam 

internadas e submetidas à avaliação clínico-laboratorial para o diagnóstico 

do desenvolvimento de formas graves da doença hipertensiva como 

plaquetopenia, hemólise, elevação de enzimas hepáticas e insuficiência 

placentária. Além disso, é importante a reavaliação das doses das 
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medicações anti-hipertensivas e também adequação das sessões de diálise, 

além de rígido controle da vitalidade fetal. 

A importância da realização do diagnóstico diferencial da DHEG é que 

esta pode desenvolver complicações rapidamente, especialmente suas 

formas graves, o que pode acarretar em mudança de conduta no manejo do 

quadro e interrupção da gravidez mais precocemente (75). 

O uso de medicações hipotensoras fez-se necessário na maioria das 

pacientes, e em grande parte desta casuística foi utilizada a associação de 

mais de uma droga hipotensora para o adequado controle pressórico. Isso 

demonstra a gravidade dos casos descritos e a necessidade do obstetra 

estar habituado à prescrição das medicações hipotensoras e no manejo de 

grávidas hipertensas.  

Na casuística estudada, observou-se que quatro pacientes (14,3%) 

desenvolveram DHEG sobreposta à hipertensão arterial crônica. Essa 

incidência é relativamente baixa, uma vez que a ocorrência dessa 

complicação varia de 15 a 30% dos casos (76, 77), e esse risco aumenta 

ainda mais quando a gestante apresenta prejuízo da função renal (6, 78). É 

importante ressaltar as dificuldades encontradas para a realização do 

diagnóstico dessa patologia pelos motivos já expostos acima. A criteriosa 

utilização de medicações hipotensoras e avaliação das sessões de diálise 

são de suma importância para o controle clínico desse grupo de gestantes.  

Outra intercorrência clínica freqüentemente encontrada foi a presença 

de anemia, verificada em 71% das pacientes incluídas no estudo. A anemia 

presente nas gestantes com doença renal ocorre provavelmente porque há 
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expansão do volume intravascular; porém, a produção de eritrócitos não 

acompanha esse processo (79). Além disso, outro aspecto a ser 

considerado são as demandas aumentadas decorrentes do estado gravídico, 

o que piora ainda mais essa situação (80).  

As medidas necessárias para controle da anemia incluíram a 

reposição de ferro por via oral ou parenteral quando necessária, uso de 

eritropoetina e, em alguns casos, hemotransfusão.  

A utilização de ferro por via parenteral deve seguir algumas diretrizes 

a serem adotadas, entre elas: ausência de resposta ao ferro por via oral, 

deficiência de ferro comprovada e idade gestacional maior do que 16 

semanas. A dose a ser utilizada varia de 100 a 200 mg (1 ou 2 ampolas) 

diluídas em solução fisiológica, com o tempo de infusão de 20 minutos a 2 

horas. A dose máxima diária a ser utilizada é de 200 mg e a infusão deve ser 

realizada em ambiente hospitalar (81). 

A primeira descrição do uso da eritropoetina em gestantes dialíticas 

ocorreu em 1990 (82), e o seu uso tornou-se prática rotineira desde 1992. 

Entretanto, há algumas controvérsias na literatura em relação a sua 

utilização. Uma questão que foi levantada é se a eritropoetina é capaz de 

atravessar a placenta humana. Alguns estudos em modelos animais 

demonstraram que ela é capaz de atravessar a barreira placentária (83), 

mas o fato não ocorreu em outros modelos animais (84). Não há consenso 

na literatura que demonstre que a eritropoetina seja capaz de atravessar a 

barreira placentária humana. Alguns autores defendem a idéia que a 

eritropoetina não é capaz de atravessar essa barreia (85). Apesar disso, 
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Vieira et al. (86) chamaram atenção para a possibilidade de desenvolvimento 

de policitemia no recém-nato devido à ação da eritropoetina. Entretanto, 

morbidades relacionadas ao uso da eritropoetina em gestantes com doença 

renal não foram relatadas (26, 87, 88).  

Em relação à dose a ser utilizada da eritropoetina, não há consenso 

na literatura e é dependente do grau de anemia. Alguns autores postularam 

a idéia que gestantes apresentam resistência à terapêutica com eritropoetina 

devido à produção aumentada de citocinas durante a gravidez (33). O 

consenso na literatura é de que as necessidades de ferro e de eritropoetina 

estão aumentadas no período gravídico (22, 25). Habitualmente, utiliza-se a 

dosagem de 4000UI por via subcutânea uma a duas vezes por semana, 

lembrando que o resultado terapêutico será obtido após oito semanas de 

tratamento. 

A segunda complicação obstétrica mais freqüente encontrada foi 

polidrâmnio e líquido amniótoco aumentado. Essa situação é comum nesse 

grupo de pacientes, porém sua causa permanece obscura. Foi postulado 

que, em resposta à maior concentração de uréia e nitrogênio placentário, 

ocorreria maior diurese fetal devido ao aumento de solutos, resultando 

acúmulo de líquido amniótico. Uma vez que o aumento na freqüência da 

diálise é capaz de reduzir a concentração sérica desses solutos, isso poderia 

diminuir a ocorrência de polidrâmnio e, conseqüentemente, reduzir os riscos 

de prematuridade (22, 36, 89). 

Trabalho de parto prematuro e ruptura prematura das membranas 

ovulares foram outras intercorrências encontradas na casuística estudada. 



________________________________________________________Discussão 

____________________________________________________________________ 
 

75

As incidências aumentadas dessas patologias, provavelmente, são 

decorrentes dos índices de polidrâmnio relatados. A ocorrência de 

polidrâmnio e trabalho de parto prematuro permanecem como importantes 

fatores que influem na morbidade dos recém-natos das pacientes em terapia 

dialítica (26). 

Outro aspecto a ser considerado são as modalidades de terapia de 

substituição renal. Embora a maioria dos relatos de gravidez ocorra em 

pacientes em regime de hemodiálise, há relatos na literatura de gravidezes 

bem sucedidas com a modalidade de diálise peritoneal. Até 1982, 

praticamente todas as pacientes eram submetidas à hemodiálise. A partir de 

então, foi introduzido o uso da diálise peritoneal ambulatorial contínua 

(CAPD). Esta técnica de diálise foi utilizada também na gravidez com poucas 

gestações bem sucedidas (90, 91).  

A incidência de gravidez neste grupo é duas a três vezes menor do 

que nas pacientes em hemodiálise (92). Esta diferença provavelmente é 

devida à presença de fluido hipertônico dialisado na cavidade peritoneal ou a 

episódios prévios de peritonite, resultando em aderências e falhas na 

implantação ovular (93).  

Comparada à hemodiálise, a diálise peritoneal permite a manutenção 

de ambiente uterino estável, sem grandes flutuações de volemia, solutos, 

eletrólitos e, conseqüentemente, da pressão arterial. Também está 

associada a melhores índices de hemoglobina (94). 

Outros aspectos que podem favorecer a opção pela CAPD são: 

melhor controle da acidose e anemia, não necessidade do uso de heparina 
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sistêmica, bem como a possibilidade de utilização da via peritoneal para 

administração de drogas como a insulina e o sulfato de magnésio. Possíveis 

complicações que podem ocorrer com o a CAPD são a obstrução de cateter 

e peritonite (95). 

Entretanto, analisando os resultados destas gestantes, não foi 

observada melhora em alguns aspectos. Os problemas relacionados aos 

níveis pressóricos, sofrimento fetal e prematuridade não diminuíram com o 

uso da CAPD quando comparados à hemodiálise. Além disso, houve um 

discreto aumento na incidência de outras complicações, tais como 

polidrâmnio e diabetes gestacional, ambos atribuídos à excessiva oferta de 

glicose nos banhos de diálise (90).  

A opção ideal ainda não está claramente definida e deveria ser 

subordinada à experiência do centro dialítico envolvido. Em qualquer 

alternativa, esforços para manter o nível de uréia pré-diálise inferior a 

100mg/dL, níveis de hemoglobina acima de 7 mg/dL e níveis de pH e 

eletrólitos estáveis, além de evitar oscilações nos níveis de pressão arterial, 

são indispensáveis (92). 

Davison (1991) e Lindheimer (1991) recomendam como estratégia 

dialítica: aumento de 50% nas horas e freqüência das diálises, o que permite 

melhor manipulação dietética e controle de peso; evitar a hipotensão durante 

a diálise; assegurar rígido controle da pressão arterial; evitar flutuações 

rápidas no volume intravascular; pesquisar contrações uterinas devido à alta 

incidência de parto prematuro; vigiar cálcio plasmático; correção da anemia; 

controle da dieta (93, 96). 
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Muitos trabalhos demonstram que há tendência de melhores 

resultados quando os regimes de hemodiálise são intensificados (39, 43, 

87). Quando se realiza hemodiálise diária, com meta de filtração menor a 

cada sessão, o manejo dos fluidos torna-se mais fácil, acarretando em 

menores episódios de hipotensão, melhor controle de ganho de peso entre 

as sessões de diálise. Além disso, permite melhor controle da hipertensão 

arterial (97-100). Outro aspecto importante é que o regime dialítico mais 

freqüente e mais intenso permite maior ingestão protéica (aproximadamente 

1,5g/kg/dia), o que é importante para melhor desenvolvimento da gravidez e 

do produto conceptual. Essas melhoras são hipoteticamente atribuíveis a 

flutuações menores dos solutos e fluidos maternos e podem ajudar a 

minimizar as mudanças na concentração dos fluidos intravasculares. Apesar 

de nunca ter sido realizado estudo comparando regime de diálise 

convencional com um regime de diálise diário em gestantes dialíticas, dados 

do Registro Nacional de Gravidez dos Estados Unidos sugerem que mais de 

20 horas de diálise por semana são necessários para melhora do 

prognóstico fetal (100). 

Apesar dessas vantagens, o aumento da freqüência e intensidade do 

regime dialítico traz alguns problemas práticos. Devem-se evitar efeitos 

adversos, como alcalose, hipocalemia e hipo ou hipercalcemia, com 

adequação do regime proposto. O acesso vascular deve ser 

necessariamente robusto para suportar repetidas agulhadas e suportar 

grandes fluxos de fluidos. Além disso, a aderência ao tratamento torna-se 

mais difícil de tolerar, uma vez que muitas pacientes podem não se adaptar 
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ao regime diário de diálise. Esses aspectos devem ser discutidos com a 

paciente antes do início desse novo esquema terapêutico (99) (45). 

Analisando-se a idade gestacional de início da terapia dialítica nas 

pacientes que iniciaram a diálise após a gestação, observou-se que a 

paciente que iniciou terapia dialítica durante a gestação em idade 

gestacional mais tardia ocorreu com 33 semanas de gravidez. Não há dados 

na literatura que indiquem até quando deve ser iniciada a terapia de 

substituição renal durante a gestação. Acreditamos que após 33 semanas, a 

melhor alternativa seria a realização do parto terapêutico e, caso seja 

necessário, realização da diálise no puerpério. Desta maneira, o produto 

conceptual não seria exposto às alterações hemodinâmicas e metabólicas 

inerentes à terapia dialítica.  

Recentemente, alguns estudos na literatura têm descrito a utilização 

de sessões de hemodiálise noturna, uma modalidade emergente de 

hemodiálise que demonstrou vantagens sobre a hemodiálise convencional 

(101). A hemodiálise noturna oferece de oito a 10 horas de terapia 

substitutiva renal durante o sono, três a sete noites por semana. Com essa 

modalidade terapêutica, observou-se melhora no perfil urêmico das 

pacientes, acarretando em meio materno menos hostil e com possibilidade 

de melhores resultados perinatais (25). 

Na casuística estudada, todas as pacientes foram submetidas à 

hemodiálise. Isso provavelmente deve-se ao fato de nosso centro dialítico 

estar mais habituado ao regime de hemodiálise e, além disso, os dados na 
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literatura mostram que os resultados da gestação nas pacientes em 

hemodiálise parecem ser melhores.  

Os exames laboratoriais foram avaliados no início do pré-natal e no 

momento do parto a fim de comparar a evolução dos exames no decorrer da 

gestação e possíveis repercussões da gravidez na função renal. Analisando-

se os níveis de uréia plasmática, é possível observar melhora nos exames 

colhidos no momento do parto, o que significa que a terapia dialítica obteve 

bom resultado.  

Analisando a via de parto, observou-se taxa de cesariana de 60% dos 

casos estudados. Essas taxas aumentadas na realização da cesariana são 

decorrentes das patologias associadas e a sua gravidade. Importante 

ressaltar que a conduta obstétrica deve determinar a escolha da via de 

parto, embora a cesariana tenha indicação liberal nesses casos.  

Fato a ser ressaltado na casuística estudada é o alto índice de 

prematuridade encontrado. De acordo com a literatura, 80% dos recém-

natos de mães dialíticas nascem prematuros (21), portanto os resultados 

apresentados são compatíveis. Os fatores que influem nessa alta taxa de 

prematuridade são, principalmente, a hipertensão arterial, o polidrâmnio e o 

trabalho de parto prematuro (56). 

Em relação à adequação do peso à idade gestacional, chama a 

atenção as altas taxas de restrição de crescimento encontradas. Grande 

parte desses resultados pode ser atribuída à hipertensão arterial, que foi 

encontrada na grande maioria das pacientes. Outros aspectos a serem 

considerados são as alterações metabólicas e os níveis de uremia. 



________________________________________________________Discussão 

____________________________________________________________________ 
 

80

Quando comparamos os níveis séricos de uréia no momento do parto 

com a adequação do peso a idade gestacional, observamos associação 

entre níveis de uréia maiores do que 100 mg/dL e recém-natos pequenos 

para a idade gestacional (p=0,035). A associação entre outros exames 

laboratoriais com a adequação do peso a idade gestacional como a 

creatinina sérica, ácido úrico e níveis de hemoglobina no momento do parto, 

porém não revelou relevância estatística. 

A importância dessa informação exposta acima reside no fato de que 

é necessário intensificar os regimes de diálise para que seja possível evitar a 

uremia e, assim, obter melhores resultados perinatais.  

Atenção especial deve ser dada aos recém-nascidos, uma vez que 

apresentam as mesmas alterações metabólicas da mãe. A uremia do recém-

nascido normaliza-se nas primeiras 24 horas. O desenvolvimento 

neuropsicomotor não parece diferir de fetos nascidos de mães não urêmicas 

e nas mesmas condições obstétricas (102). Em acompanhamento 

prospectivo de 49 recém-nascidos de mães dialíticas, 11 apresentavam 

problemas no desenvolvimento psicomotor; porém a grande maioria 

decorrente provavelmente da prematuridade e não do ambiente intra-uterino 

urêmico. (27) Apesar disso, deve-se levar em conta que pelo pequeno 

número de casos descritos e pela falta de estudos que levam em conta o 

acompanhamento de longo prazo dessas crianças, torna-se difícil afirmar se 

não ocorrerão alterações cognitivas ou de desenvolvimento psicomotor. 

Após avaliação dos dados referentes ao momento de início da diálise 

(antes da gravidez ou durante o pré-natal) e correlação com os resultados 
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perinatais, não se observou diferença estatisticamente significativa na 

amostra estudada. Alguns estudos mostram que os resultados perinatais 

tendem a ser melhores nas pacientes que iniciam a diálise durante a 

gestação, em comparação com as pacientes que já eram dialíticas antes de 

engravidar (43). Em contrapartida, Chou et al. (103) descrevem em sua série 

de casos que as pacientes que iniciam diálise durante a gestação 

apresentam recém-natos com peso maior comparadas àquelas que já eram 

dialíticas previamente à gestação. Justificam tal fato pela possibilidade de 

que estas pacientes estariam mais estáveis clinicamente em comparação as 

que necessitaram iniciar a terapia de substituição renal durante a gestação. 

Diante dos dados apresentados, observa-se que grande parte das 

complicações perinatais foram decorrentes, principalmente, da 

prematuridade encontrada.  

Este estudo mostra resultados de um único centro no período de 1999 

a 2007. São resultados semelhantes ou até melhores que os resultados 

apresentados por centros de países desenvolvidos, uma vez que ao 

analisar-se o índice de sobrevida hospitalar, que na presente amostra foi de 

90%, são semelhantes aos descritos na literatura. Analisando os índices de 

sobrevida hospitalar, podemos observar que houve melhora em relação aos 

dados anteriores da clinica (70,6%). Justificam-se esses bons resultados ao 

controle da pressão arterial, da anemia e a maior experiência adquirida na 

assistência a essas gestantes, bem como a melhora na assistência neonatal. 

Entretanto, chama a atenção para a grande morbidade que esse grupo de 

RN apresenta, com altas taxas de desconforto respiratório, necessidade de 
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intubação orotraqueal, necessidade de CPAP, entre outras complicações 

neonatais decorrentes, principalmente, da prematuridade. Os dados 

mostram que o desafio a ser resolvido é o problema do polidrâmnio e a 

prematuridade, fatos esses que, apesar da assistência prestada, ainda 

contribuem para a morbidade perinatal. 

É necessário ainda que haja início precoce do pré-natal, uma vez que 

as pacientes o iniciam tardiamente e, conseqüentemente, o regime de 

intensificação das sessões de diálise sejam estabelecidos mais 

precocemente, além de um rigoroso controle da hipertensão arterial e da 

anemia, para que seja possível melhorar ainda mais as chances desse 

grupo de pacientes de ter seu filho sadio. 
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O presente estudo, que avaliou gestações em pacientes nefropatas 

com insuficiência renal crônica em terapia dialítica, permitiu concluir que: 

 

1.  A taxa de sobrevida hospitalar dos recém-natos foi de 90% e o índice 

de prematuridade foi de 76,7%, portanto houve melhora nos 

resultados previamente 

 

2.  Observou-se uma associação positiva entre níveis de uréia maiores 

que 100mg/dL no momento do parto e recém-natos pequenos para a 

idade gestacional 

 

3.  Hipertensão arterial (presente em 85,7%) e polidrâmnio (presente em 

39,3%) permanecem como causas importantes de prematuridade 

nesse grupo de gestações 

 

4.  Não se observou diferença significativa em relação aos resultados 

perinatais entre as pacientes que iniciaram a diálise durante a 

gestação e as pacientes que já eram dialíticas antes de engravidar. 
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ANEXO A 
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ANEXO B - CARACTERÍSTICAS MATERNAS 
 
 

n raça idade Ig início  
pré-natal 

inicio  
diálise 

Ig inicio  
diálise Gesta Para PAS  

inicio 
PAD 
inicio 

PAS 
parto 

PAD 
parto 

1 par 38 21 antes - 4 3 170 120 170 110 
2 bra 23 7 antes - 2 1 140 100 140 100 
3 bra 42 24 antes - 6 5 120 80 110 80 
4 par 25 12 antes - 1 0 120 80 130 80 
5 bra 31 15 antes - 2 1 120 80 130 90 
6 bra 36 20 antes - 2 1 160 100 160 100 
7 bra 36 12 durante 24 5 4 140 70 140 100 
8 bra 33 20 durante 24 2 1 190 130 150 100 
9 bra 31 6 durante 30 2 1 140 90 140 100 

10 par 27 8 durante 23 5 3 170 100 150 100 
11 bra 24 6 antes - 1 0 170 120 140 90 
12 par 18 18 antes - 2 1 190 110 160 100 
13 bra 35 8 antes - 1 0 170 90 180 110 
14 par 36 24 durante 32 2 1 140 80 140 90 
15 bra 24 7 durante 17 1 0 160 100 140 100 
16 neg 30 13 antes - 1 0 170 100 160 110 
17 par 29 17 antes - 4 2 130 80 180 100 
18 bra 26 8 durante 24 1 0 150 90 140 90 
19 bra 27 13 durante 28 2 1 150 100 140 80 
20 bra 23 22 durante 22 6 5 110 70 140 90 
21 neg 29 9 durante 32 2 1 160 90 160 90 
22 bra 29 10 durante 33 1 0 140 90 130 80 
23 neg 36 24 antes - 1 0 150 100 160 100 
24 neg 31 12 antes - 2 1 130 95 150 110 
25 bra 36 24 durante 29 4 3 110 70 150 100 
26 bra 26 20 antes - 2 1 140 80 130 90 
27 neg 33 16 durante 13 2 1 120 80 120 80 
28 bra 27 8 antes - 1 0 120 80 140 90 
bra = branca 
neg = negra 
par = parda 
Ig = idade gestacional 
PAS = pressão arterial sistólica 
PAD = pressão arterial diastólica 
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ANEXO C – DADOS LABORATORIAIS 
 
 

n 
uréia  
inicio 

uréia  
parto 

creatinina  
inicio 

creatinina  
parto 

ác. úrico  
inicio 

ác. úrico  
parto 

Hb  
inicio 

Hb  
parto 

PTU 24h  
inicio 

PTU 24h  
parto 

1 52,00 38,00 5,40 3,50 2,30 2,40 7,10 10,30 ND ND 

2 145,00 91,00 8,50 10,80 5,90 4,20 12,90 11,90 0,37 0,51 

3 90,00 120,00 3,40 4,60 3,80 3,80 7,50 10,70 0,42 1,22 

4 65,00 60,00 6,50 6,00 4,80 4,50 9,60 12,70 1,77 0,40 

5 70,00 55,00 4,70 4,40 4,20 4,10 11,00 13,50 1,29 1,02 

6 124,00 55,00 7,40 5,50 6,30 4,60 6,40 9,90 ND ND 

7 172,00 80,00 5,20 4,10 10,10 8,10 9,50 10,60 1,33 1,58 

8 141,00 100,00 5,60 5,70 3,30 4,50 7,80 7,80 1,40 1,60 

9 70,00 54,00 3,10 3,50 5,60 7,40 9,90 10,00 0,28 0,77 

10 141,00 57,00 4,20 5,10 6,80 3,20 10,40 11,40 4,05 1,67 

11 21,00 46,00 2,60 3,20 3,10 3,10 10,50 12,40 ND 1,76 

12 162,00 162,00 8,30 8,30 7,10 7,10 9,10 9,10 ND ND 

13 105,00 82,00 5,20 4,70 8,60 5,50 11,80 11,90 0,65 ND 

14 100,00 131,00 4,60 7,10 8,60 7,40 9,40 9,80 4,51 ND 

15 100,00 107,00 4,60 6,00 6,30 4,50 7,70 11,00 4,69 4,45 

16 129,00 168,00 10,40 7,40 2,30 3,70 16,20 10,20 ND ND 

17 87,00 69,00 7,70 5,10 4,90 3,70 10,70 9,30 ND ND 

18 160,00 196,00 8,68 9,83 6,40 5,90 9,30 8,00 ND ND 

19 51,00 66,00 2,49 2,13 7,00 6,60 11,10 11,80 0,73 7,50 

20 82,00 58,00 5,48 4,33 8,30 4,80 5,30 9,00 ND 6,40 

21 152,00 173,00 9,20 9,48 10,10 6,20 11,10 7,80 5,05 4,72 

22 105,00 72,00 4,10 3,64 9,20 5,50 10,20 9,90 1,31 1,19 

23 98,00 63,00 6,64 4,73 6,60 2,80 9,40 11,00 ND ND 

24 152,00 96,00 9,43 6,90 5,40 5,20 11,30 10,50 ND ND 

25 70,00 69,00 2,57 5,23 5,31 4,80 9,10 11,40 5,10 5,98 

26 44,00 41,00 5,27 3,05 4,20 5,00 10,20 11,50 0,60 0,55 

27 112,00 84,00 3,90 5,10 4,30 5,60 8,60 8,70 ND ND 

28 142,00 67,00 5,40 4,50 7,60 5,00 13,00 14,10 0,85 0,99 

ác úrico = ácido úrico (mg/dL) 
Hb = hemoglobina (mg/dL) 
Ptu = proteinúria (g/24h) 
ND = não disponível 
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ANEXO D – DADOS DO PARTO 
 
 

N via de  
parto indicação Ig RN peso apgar1 apgar5 apgar10 pH  

a. umb 
Ad. 

peso UTI 

1 ces iteratividade 28 1.210 1 2 2 7,38 AIG SIM 
2 for - 37 2.530 9 10 10 7,34 AIG NÃO 
3 nor - 37 2.630 8 9 9 7,35 PIG NÃO 
4 nor - 33 1.960 7 8 9 7,26 PIG SIM 
4 nor - 33 1.550 7 9 10 7,27 PIG SIM 
5 nor - 36 2.610 8 9 10 7,21 AIG NÃO 
6 ces patologia materna 30 880 8 10 10 7,37 PIG SIM 
7 nor - 33 1.770 1 6 9 7,19 PIG SIM 
8 ces patologia materna 36 3.100 2 5 6 7,34 AIG SIM 
9 ces ND 35 1.800 7 8 9 ND AIG SIM 
10 ces patologia materna 37 2.540 2 8 9 7,44 AIG NÃO 
11 ces ND 36 2.180 9 10 10 7,30 PIG NÃO 
12 nor - 28 520 0 0 0 ND PIG - 
13 ces SFA 33 1.840 7 8 9 7,29 AIG SIM 
14 ces SFA 35 1.740 8 9 10 7,26 PIG NÃO 
15 ces SFA 32 1.220 6 8 10 7,18 PIG SIM 

16 ces 
apresentação 

pélvica 28 530 3 7 8 7,26 PIG SIM 
17 ces iteratividade 35 1.630 8 9 9 ND PIG NÃO 
18 nor - 27 780 8 9 9 7,20 PIG SIM 
19 for - 37 1.960 9 9 10 ND PIG NÃO 

20 ces 
apresentação 

pélvica 32 1.480 6 8 8 7,33 AIG SIM 

21 ces 
apresentação 

pélvica 35 1.680 7 9 9 7,24 PIG SIM 
22 nor - 37 1.980 9 10 10 ND AIG NÃO 

23 ces 
apresentação 

pélvica 36 2.070 9 9 10 7,25 PIG NÃO 
24 ces cicatriz uterina 37 2.500 9 10 10 ND AIG NÃO 
25 nor - 32 1.580 9 10 10 ND PIG NÃO 
26 ces cicatriz uterina 36 2.830 8 9 9 7,39 AIG NÃO 
27 nor - 33 1.890 9 10 10 7,33 AIG SIM 
27 ces falha indução 33 1.880 4 8 8 7,07 AIG SIM 
28 ces patologia materna 37 2.280 9 9 9 ND AIG NÃO 

nor = normal ces = cesárea 
for = fórcipe a. umb. = artéria umbilical    
PIG = pequeno para idade gestacional AIG = adequado para idade gestacional  
SFA = sofrimento fetal agudo Ig = idade gestacional     
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ANEXO E – COMPLICAÇÕES NEONATAIS 
 
 

N EC DR MH HIC DBP RP sepse IOT CPAP uso 
surfactante 

tempo 
berçário obito 

1 NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1 SIM 

2 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2 NÃO 

3 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 4 NÃO 

4 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 11 NÃO 

4 NÃO SIM SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO 30 NÃO 

5 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3 NÃO 

6 NÃO SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM 114 NÃO 

7 SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM 28 NÃO 

8 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 13 NÃO 

9 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 18 NÃO 

10 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 5 NÃO 

11 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 3 NÃO 

12  -  -  -  - -  -  -  -  -  - - -  

13 NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 10 NÃO 

14 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 24 NÃO 

15 NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO 63 NÃO 

16 NÃO SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM 11 SIM 

17 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 20 NÃO 

18 NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM 86 NÃO 

19 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 12 NÃO 

20 NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 33 NÃO 

21 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 19 NÃO 

22 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 13 NÃO 

23 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 11 NÃO 

24 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 11 NÃO 

25 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 33 NÃO 

26 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM NÃO 12 NÃO 

27 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM NÃO 26 NÃO 

27 NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO 26 NÃO 

28 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 7 NÃO 

EC = enterocolite necrosante   DR = desconforto respiratório 
MH = membrana hialina   HIC = hemorragia intracraniana 
DBP = displasia broncopulmonar  RP = retinopatia da prematuridade 
IOT = intubação orotraqueal 
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