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R E S U M O 

A fim de avaliar o resultado da gestação em pacien 

tes cardíacas foram considerados dois grupos controle: o gru 
. .-

po "I" ou clínico e o grupo "lI" ou cirúrgico. Foram conside 

rados para este e·studo todas as pacientes reumáticas matricu 

ladas no Programa de Assistência à Gestante Cardíaca, no p~ 

ríodo de 01/06/15 a 30/10/79, tomando-se por base a gravidez 

e a doença reumática como ponto comum a todas as pacientes. 

Os resultados obtidos nestas gestações estão baseados nos p~ 

~âmet~os a segui~ relacionados: idade da paciente no . .. . 
l.nl.Cl.O 

da gestação, número de gestações, paridade, diagnóstico clí 

nico-cardiológico, tipo funcional segundo a "New York Heart 

Association", idade gestacional, eletrocardiograma, tipo de 

parto, peso do recém-nascido ao nascer e suas condições de 

saúde. As pacientes do grupo "lI" ou cirúrgico foram dividi 

das em três subgrupos a saber: cirúrgico "1" (submetidas a 

comissu~otomia valva~); cirúrgico "2" (submetidas a implante 

de prótese valva~-metálica tipo Sta~~-Edwa~ds; e cirúrgico "3" 

(submetida a implante de prótese biológica de dura-máter). Os 

filhos das gestantes do grupo "lI" ou cirú~gico têm peso si,& 

nificativamente menor que os filhos das gestantes do grupo 

"I" ou clínico. Entre as pacientes dos subgrupos cirúrgicos 

os filhos das pacientes com prótese de Starr-Edwards têm p~ 

so menor do que os filhos das gestantes dos outros subgrupos 

cirúrgicos, o que pode, pelo menos em pa~te, ser explicado 

pela ação dos anticoagulantes orais. Em relação ao tipo fUh 

cional, as pacientes cardíacas reumáticas clínicas podem en 
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gravidar se estiverem classificadas nos tipos funcionais I e 

11 da "New York Heart Association", enquanto que as do grupo 

cirúrgico, com qualquer tipo de procedimento cirúrgico ante 

rior, só poderão engravidar se pertencerem ao tipo funcional 

I, sem história de descompensação cardíaca anterior. As p~ 

cientes com prótese de Starr-Edwards na vigencia de ant~ 

lação oral, devem ser bem orientadas em relação aos ~ do 

uso de tal medicação e entrarem para o programa especial de 

acompanhamento, com emprego de heparina subcutânea, princi 

palmente durante a organogênese e ao controle rigoroso do t~ 

po de protrombina, para prevenir o aparecimento de fenômenos 

trómboembólicos e do síndrome warfarínico fetal. As pacie~ 

tes com prótese de dura~ter aórtica devem ser desencoraj! 

das a engravidar. O período ideal para uma gravidez em paci 

entes cardíacas reumáticas, após qualquer tipo de ciPurgia 

carc:1Lwa, é com duração superior a 1 ano e inferior a 6 anos 

de pós-operatório. O maior nWneX"O de ·cesáreas foi uma · cons 

tante em todos os grupos estudados e realizadas por indica 

ção obstétrica. No cirúrgico "2" (ou com prótese de Starr· 

-Edwards) há indicação relativa de parto programado devidoao 

uso de anticoagulantes orais. Os procedimentos cirúrgicos de 

vem ser realizados preferentemente antes ou apÓs a gestação. 

Durante o período gestacional,a época teoricamente "ideal" é 

entre a 18a. e 24a. semanas de gestação, ou em qualquer fase 

da gestação quando este for um procedimento de urgência. A 

cardioversão elétrica, processo inócuo durante a gravide~po 

de ser realizado em qualquer período gestacional para 

são da fibrilação atrial a ritmo sinusal. A taxa de 

rever 

óbitos 

maternos nas 301 gestações estudadas foi de 1,66\, sendo que 
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houve diferença significativa entre as proporções de óbitos 

nos dois grupos "I" e "11". As perdas do produto conceptual fo .. -
ram significativamente menores no grupo "I" ou clínico (4,48%) 

do que no grupo "11" ou cirúrgico (12,39%). Os resultados 

obtidos permitiram melhor av~liação dos riscos cardiológico 

e gravídico, bem como possibilitaram a caracterização de di 

ferentes parâmetros que, considerados em conjunto, serão fun 

damentais para a avaliação do prognóstico destas mulheres com 

cardiopatia reumática. 
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S U M M A R Y 

With a view to assessing the consequences of 

pregnancy in rheumatic heart patients this study considered 

two control groups: the clinical group (I) and the surgical 

group (lI). All the rheumatic patients enrolled, during the 

period from June 1, 1975 to October 3 O, 1979, in the "Progr'alllne 

of Assistance to the Cardiac pregnant Woman" were included 

in this study. pregnancy and rheumatic disease were the axmon 

factors in all the cases studied. The results obtained during 

these pregnancies are based on the following parameters: age 

of the patient at the beginning of pregnancy, number of 

pregnancies, pari ty, cardiological clinical diagnosis, functional . .. 

type according to the "New York Heart Association'~gestational. 

age, electrocardiogram, type of birth, birth-weight and ~e 

of heal th of the babies. The patients of Group "lI" (Surgical) 

were divided into three sub-groups, namely: Surgical "1" 

(composedof those who had undergone Valvotomy); Surgical "2" 

(who had undergone implant of the Starr-Edwards heart valve 

prosthesis) and Surgical "3" (who had undergone implant of 

the "dura-mater" allograft prosthesis). The children of the 

mothe~s of g~oup II (Surgical) were found to be of considerably 

lower weight· than the children of mothers of group I (Clinical). 

With regard to the patients of the surgical sub-groups, the 

children of those with Starr-Edwards prosthesis are of lower 

weight than the children of the patients of the o~ mrrgical 

sub-groups which can be accounted for, at least in some 

measure, as a result of the use of oral anticoagulants. With 
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regard to the functional type, theclinical rheumatic heart 

patients may become pregnant if classified as of the functional 

types I and II of the "New York Heart Association", while 

those of the surgical group, with any kind of earlier ~~ 

treatment, may only become pregnant if they b~long to the 

functional type I, with no previous history of cardiac 

insufficiency. The patients with Starr-Edwards prosthesis 

must be fully advised about the risks of using oral anticoagulants 

and must be put onto a special assistance programme, with 

employment of intradermic heparin, especially during organogenesis. 

They must also be advised about the necessary rigorous control 

of the prothrombine time to guard against the appearance of 

thromboembolic problems and Warfarin embryopathy. Patients 

with aortic "dura-mater" prosthesis should be discouraged:fnm 
• • • 4 

becoming pregnant. The most favorable period for ~~cy in 

rheumatic heart patients with any kind of cardiac surgical 

history is that lasting from a minimum of one year to a 

maximum of six years after operation. A majority of births 

by ceasarean section was a constant in alI groups sUrlied ~ 

these were carried out on the basis of the obstetrician's 

recommendation. In the surgical sub-group "2" (those with 

Starr-Edwards prosthesis) there is a relatively high probability 

of programm~d births due to the use of oral anticoagulants. 

Surgery ought.to be carried out, preferably, either before 

of after pregnancy. During the period of pregnancy the 

theoretically ideal occasion for surgery is between the 18th 

and 24th. weeks of pregnancy or, át any time during the 

pregnancy in urgent cases. Electrical cardioversion is a 
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harmless procedure for the expectant mother and nay be carried 

out at any time during the pregnancy for the reversal of the 

atrial fibrilation to the sinus rhythm. The maternal death 

rate for the 301 pregnancies studied was of 1.66%, though 

there was a significant difference between the proportion of 

deaths occuring in groups I and lI. The loss of the conceptual 

product was significantly less in Group I (clinical) 4.48% 

than in Group II (surgical) 12.39%. The result obtained 

permitted a better assessment of the cardiological and 

pregnancy risks, as well as making possible the characterization. 

of the different parameters which, considered as a group, 

will be fundamental to the assessment of the prognosis of 

women with rheumatic heart disease. 
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1. INTRODUCÃO 
.J 

1.1 Re~umo h~~~õ~~co 

A doença reumática tem se constituído, ao longo de 

várias décadas, em um dos importantes problemas de Saúde 

Pública. Assim,a assistência à mulher portadora de cardio 

patia reumática, durante o ciclo grávido-puerperal, nos 

mostra, em seu processo de evolução natural, diferentes 

períodos com características próprias, dependentes dos 

critérios utilizados para a atenção à gestante. . . 

Para facilidade didática, denominamos de 

meiro período aquele em que foram adotados e seguidos ap~ 

nas critérios anatômicos de av.aliação da gestante cardía 

ca, período esse pessimista e até certo ponto dogmático, 

integralmente baseado nos aforismas de PETER 1S1
• Após sua 

conferencia em 1871 no L'Hospital De Lá Charité, foi ado 

tada a fórmula clássica "Jeune FilIe Pas de Mariage, 

Jeune Ferrune Pas D' Enfantement, Jeune Mére Pas D'Alleibnent", 

como solução simplista para o problema, não seI),do pois con 

sideradas as aspirações da mulher portadora de cardiopa 

tia de qualquer etiologia, seu aspecto religioso, moral 

ou mesmo suas condições sócio-econômicas. 

o próprio Reforçando as idéias então vigentes, 

PETER 1S1, em agosto de 1874, na 42a. reunião do British 

Association, apresentou um trabalho sob o título "Acidentes 

que podem acontecer à mulher grávida portadora de doença 
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cardíaca" e suas conclusões estavam apoiadas em dois óbitos 

em um grupo de oito gestantes cardíacas, com 

de insuficiência mitral. 

diagnóstico 

Dentro da mesma linha filosófica temos os trabalhos 

de BERTHIO.T.22
, discípulo de PETER l 51, que em _s~a tese pa 

ra obtenção do título de Doutor em Medicina em Paris, no 

ano de 1876, apresentava uma série de questões decorrentes 

da possibilidade da co-existência de cardiopatia e g~avi 

dez e de suas repercussões sobre o organismo materno. Acei 

tava ele "a existência do aumento do sangue total circulan 

te durante a gravidez de modo progressivo e até o parto, 

que retornava aos níveis normais pela perda 
, 

sangulnea que 

acompanha o parto". As idéias destes dois franceses, apesar 

do mérito do seu pioneirismo, não resistiram .., ". as crltlcas 

de trabalhos publicados posteriormente. 

Paralelamente na Inglaterra,em 1877, MACDONALD.124 

em tr.abalho apresentado na Sociedade Obstétrica de Edimbur 

go, com o título "On the bearings of chronic disease of the 

heart upon pregnancy and parturi tion" , e publicado no 

ObstetricalJournal of Great Britain and Ireland, reviu as 

alterações que ocorriam no sistema ca~diovascula~ durante 

a gravidez, chamando a atenção para o aumento do debito car 

díaco*. Este autorI25,e~ 1878, após rever a literatura exis 

tente na época sobre cardiopatia e gravidez, referiu em seu 

* o grifo é nosso, 
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livro, um artigo de Hecker e Buhl de 1861, sem tecer maio 

res comentários, e analisou as observações e conclusões de 

Lebert em 1872 sobre a importância da lesão .orovalvar du 

rante a gravidez, como sendo causa de maior nortalidade mateI' 

na. 

MACDONALD,l 21t,.a partir de sua experiência pessoal e 

da literatura ,salientou a importância da maior incidência 

de abortos, de partos prematuros, de morte súbita no parto 

... " e puerperio~._~ a_ frequente ausência de melhora após o parto' 

neste grupo de pacientes. Considerou ainda que os perigos 

para mãe e feto são maiores nas pacientes com estenose mi 

traI e insuficiência aórtica do que nas pacientes com insu 

ficiência mitral. Suas idéias eram avançadas para a 
.. 
epoca 

e já consideravam os aspectos anatômico e orgânico, tornan 

do a avaliação da gestante cardíaca mais dinâmica, 
.. 

porem 

sem considerar qualquer outro fator. 

Um novo período, 50 anos mais tarde, iniciou-se com 

MACXENZIE,127, sendo que neste segundo período deu-se maior 

ênfase ã avaliação da capacidade funcional do coração no 

início da gravidez*. E assim no período da Primeira Grande 

Guerra, segundo BURWELL e METCALFE 36 ,maior interesse sur 

giu sobre o assunto graças aos trabalhos de obstetras co 

mo Newell, Kellogg e Huntington e um dos grandes mestres 

da cardiologia White. Inaugurava-se então,em setembro de 

* o grifo é nosso 
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1920,na cidade de Boston -nos Estados Unidos,a ~caoar 

dio1ógica sob a direção do próprio White(Boston Lying in 

Hospital), um dos grandes centros de pesquisa no mundo, de 

onde BREED e WHITE 30 relataram as suas primeiras expe~iêg 

cias . nesta área da cardiologia.· 

Neste serviço, a pa~tir de 1922, HAMILTON 83 desen 

volve constante e profícuo trabalho na área de cardiopatia 

e gravidez até 1950, tornando-se um dos grandes mestres no 
. " 

assunto. Em meados de 1941, HAMILTON e THONSON8~ " pUbli~ 

seu livro "The Heart in Pregnancy and the ChildberingAge", 

referente a 850 gestantes cardíacas e estabeleceram a par 
-:-. 

t~ de sua experiência pessoal,os princípios de atenção a 

este grupo de mulheres, documentando também a .redução da 

mortalidade materna de 1St para 3t, graças a uma melhor as 

sistência a este tipo de gestante. A part ir de então, as ges 

tantes passaram a ser . avaliadas nos aspectos anatômico, · or 

gânico e funcional*. 

Segui~am-se pesquisadores como B~amwel1, Gorembe~g, 

Md d ." f en elson, Par ee, Szekely, Sna~th e Werko con orme as ci 
/' 

tações de BURWELL e METCALFE"" em seu livro: 

and Pregnancy Physiology and . Management". 

''Heart Disease 

No Brasil,em 1935, LEMOS TORRES ecoll16 publicaram 

o primeiro trabalho nesta área com o título"Coração e Gra 

videz!',e logo a seguir, em 1941, o próprio LEMOS TORRES l15 

i ; 

te o grifo é nosso " 
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publicava outro trabalho sob o mesmo título "Coração e Gra 

videz", da mais alta importância para a pesquisa em car 

diopatia e gravidez. Estes dois trabalhos tiveram o mérito 

de despertar a atenção dos nossos cardiologistas e obste 

tras para o assunto, sendo isto confirmado trê's anos mais 

tarde, em 1944, através do trabalho clássico de TRANClIESI183 
" 

em sua tese de docência livre versando sobre MOléstias do 

Coração e Gravidez, apresentada à Faculdade de Medicina da 

USP. 

Em 1945, DtCOURT 55 publicava seu livro "Lições de 

Pato;t.ogia Cardiocirculatória".Nele,o autor fazia ampla a 

bordagem do tema "A gravidez e o pa~tonas cardiacas",apon 

tando em suas citações o grande LEMOS TORRES l15
, ao lado 

de BRIQUET 31 ,como os pioneiro.s na humanização da atenção 

à gestante cardíaca. DtCOURT 55 deu ênfase especial a p~o 

blemas de ordem orgânica, não esquecendo os de ordem mora~ . . 

social, religiosa e caracterizou aspectos básicos como a 

gravidez em si, o aborto terapêutico, a esterilização, o 

aleitamento e o puerpério do ponto de vista cardiológico. 

Este período foi bastante profícuo no Brásil, sendo 

seguidos os princípios da escola americana de White e as 

sim, em 1949, BENCHIMOL 1 
8 apresentava seu trabalho sobre "Car 

diopàtiase Gravidez", onde estabelecia normas de conduta 

clínica,levando em conta a capacidade funcional. Este au 

tor l 9, em 1957, publicava seu livro "Cardiopatia pós parto", 

que, sem dúvida, .~ um dos marcos divisórios nos trabalhos 

básicos nesta área. 
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Até então, a maioria dos trabalhos da literatura d~ 

vam ênfase às cardiopatias reumáticas e congênitas no cam 

po da assistência à gestante cardíaca durante a gravidez, 

parto e puerpério. Entre nós surge, em 1958,0 maravilhoso 

trabalho da escola de Rodrigues Lima, produzido por OLIVEI 

RA 1,43·, sobre: "A doença de Chagas no ciclo gravídico pue~p~ 

ral" em sua tese de docência livre na Faculdade de Medici 

na da Universidade do Brasil, outro ponto alto, na 
... 
area, 

pela relevância do problema so? o aspecto social e tão im 

portante quanto a doença reumática em te~os de Saúde PÚbli 

ca em nosso país, face ao grande número de mulheres 

ticas 114 :e chagásicas 4 ,existentes entre nós. 

... 
reuma 

As medidas profiláticas 16 e os procedimentos clíni 

co.s 2 , 3 , 11 adequadamente utilizados no controle ,da doença 

reumática, aliados a conhecimentos adquiridos com os ou 

tros tipos de cardiopatias,permitiram a um maior número de 

mulheres engravidar e levar a bom termo as suas gestações. 

As gestantes cardíacas eram assim pela "New York Heart 

AssociationS 3 li classificadas em um dos quatro tipos funcio 

nais, em relação ao esforço físico, e distribuidas em dois 
. . . . 

grupos: o grupo favorável (tipos I e 11) e o desfavorável 

(tipos 111 e IV). Neste último, a gravidez era desaconse 

lhadc;3.; no tipo 11 do grupo favorável admitida com restri 

ção e finalmente no tipo I, formado pelas pacientes assin 

tomáticas e sem repercussao hemodinâmica, a gravidez era 

permitida. Esta classificação não previa a possível evolu 

ção desfavorável nas pacientes do tipo I, ou favorável no 
... 

tipo 111, porem permanecia em vigor. 
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Simultaneamente, os autores1,,26,,29,3S,37,~~,,~7. e 77 

continuavam interessados em procedimentos outros 9 ,SI,S6,S8, 

79,.,86,88,99:,,153,161 e 165 que pudessem modificar a evolu 

ção natural da doença reumática, ou pelo menos melhorar as 

condições hemodinâmicas dos pacientes severamente comprome 

tidos. 

Assim, um terceiro período, na evolução da assistê~ 

cia ã gestante cardíaca reumática, pode ser considerado a 

partir da introdução dos procedimentos cirúrgicos como me 

dida terapêutica. 

" A lesão orovalvar mais frequente durante a gravidez 

para autores como Wood, Wilson, Greenwood citados por 

GILCHRIST 76 e SZEKELY e SNAITH 179
" era a estenose mitral 

cuja progressão rápida nos casos não operados foi por eles 

salientada. 

Deste modo, a comissurotomia valvar 23 , 29 ,.32,51 ,111, 

1.12 '.1,22,1,42, um dos procedimentos cirúrgicos utilizados no 

controle da evolução da doença reumática, tem sido emprega 
. . 

da com sucesso, em um grande número de mulheres l/ resultan 

do em melhoria clínica acentuaaa. 

BROCK"32 1952, COOLEY.e CHAPMAN':>! 1952, e LONGAN e 

TURNER122 , 1952, foram os primeiros a utilizar a comissuro 

tomia valvar, como tratamento da estenose mitral durante a 

gravidez. Estes autores realizaram 11 comissurotomias na 

primeira metade da gravidez, tendo ocorrido um óbito mateI' 

no e um parto prematuro com recém-nascido vivo. 
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Já SZEKELY e SNAITH 180 referiram o emprego da comis 

surotomia valvar durante a gravidez com redução da mortali 

dade materna operatória para menos de 1% quando os casos 

tinham sido adequadamente selecionados. WADE e C01. 195. em 

1958, mostraram que a gravidez per si não aumenta o ris 

co operatório e as indicações para comissurotomia valvar na 

gestação, não diferiam das indicações fora da gravidez. 

Por outro lado, HARKEN e TAYLOR 86 ,em 1961,em traba 

lho de revisã0 1 encontraram 394 casos com uma mortalidade 

materna de 7 casos (1,8%) e fetal de 35 casos (9%) e mais 

recentemente, em 1965, UELAND 1 86, publicou mais 12 O casos CQ.TIl 

uma mortalidade materna de 1,7% e fetal de 7,5%, sendo que 

neste grupo a cirurgia só foi realizada em pacientes do ti 

po funcional 111 e IV. Este autor comparou os resultados 

cirúrgicos com os do tratamento conservador durante a g~a 

videz, mostrando que os resultados no grupo de pacientes. 

com tipo funcional 111 e IV foi melhor no grupo cirúrgico. 

LONGAN e TURNER 122 referiram sinais de reestenose em 

5% das pacientes operadas 5 anos após a comissurotomia val 
/' 

var e em 60% das pacientes após 9 anos, porém para UELAND 

186 , 1965,a incid~ncia de reestenosej~ é alta 4 a 7 anos 

após este tipo de cirurgia, enquanto que os resultados de 

MORSE e col. l 39.e os de Hofmeister citado por SZEKELY e 

SNAITH 180 não mostravam incid~ncia de reestenose tão signi 

ficativa neste mesmo período. 

K,NAPP e ARDITI l12 ,estudando a evolução a longo pra 
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zo de 27 pacientes comissurotomizadas du~ante a gravidez,ve 

rificaram que as mulheres que engravidaram logo 
~ 

apos a 

cirurgia tiveram uma evolução pior em relação às que engra 

vidaram mais tardiamente. 

Para BOYLE e co.1 29 'os resultados da. cirurgia rea 

lizada fora da gravidez e na gravidez foram p~aticamente i 

dênticos,porém BONNABEAU e LILLEHEI 27 ,em 1968, mostraram 

que os resultados obtidos em pacientes operadas antes da 

g~avidez fQ~~ ~elho~es que os obtidos quando as pacientes 

eram operadas durante a gestação. 

Os conhecimentos neste campo progrediam e os auto 

res tinham opiniões diversas. Assim, O'CONNEL e MULCAHy 142
, 

1955, DIAMOND e GENOVESI 59 ,..em 1971 ,afi~mavam que as pacien 

tes portadoras de estenose mitral grave, só deveriam ser 

operadas em caráter.de urgência se ocorrese edema agudo de . ... .. 

pulmão ou desenvolvessem hipe~tensão pulmona~, com hemoE, 

tise incontrolável. SZEKELY.e SNAITH 179
, ponderavam que se 

a comissurotomia valvar mitral fosse indicada durante a 

gravidez,ela deveria ser realizada em qualquer estágio da 

gestação, inclusive a termo. De outro lado, para WADE e 

COl.198 .. , as complicações .pós-operatórias mais comuns eram 

a insuficiência cardIaca congestiva, a fibrilação atrial e 

o embolismo cerebral,complicações essas, que deveriam se~ 

consideradas.antes da indicação da cirurgia. 

LEY~E e c~1118,em 1961, realizaram cirurgia valvar 

a coração aberto com "by pass" cardiopulmonar e circulação 

extracorpórea durante 20 minutos. A gestante era portadora 
. . . 
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de lesão orovalvar aórtica tipo °estenose aórtica, e esta 

va na décima segunda semana de gestação. A criança apresen 

tou, ao nascer,várias deformidades congênitas e morreu com 

quatro meses de vida. 

Entre nós,MEIER e cOl. 131 ,em 1968, publicaram a 

evolução de doze casos de cirurgia cardíaca durante a gra 

videz, utilizando circulação extracorpórea e hemodiluição 
- - -

em pacientes reumáticas, sem óbitos maternos e com apenas 

um óbito fetal 

A comissurotomia valvar realizada durante a 

dez não revelava efeitos nocivos ao feto, nem aumentava a 

incidência de abortos, de fetos mortos, de partos premat~ 

ros, nem deformidades congênitas nas opiniões de MENDELSON 

132 SZEI(ELY e SNAITH 1 79,,181. , 

SCHENKER e POLISHUSKWZ 167 ,em 1968,estudaram,por sua 

vez, 182 pacientes acompanhadas em 325 gestações, após te 

rem sido submetidas a comissurotomia valvar mitral. Destas, 

10 pacientes faleceram durante a gravidez ou no puerpério 

imediato .( 7 -casos por insuficiência cardíaca congestiva e 

3 casos por embolia pulmonar). Os autores salientaram ser 

a fibrilação atrial fator importante na piora- clínica da 

doença reumática. Das 182 pacientes estudadas, 35 apresen 

taram fibrilação atrial durante a gestação, sendo que 5 

(14%) faleceram. Os autores 167 encontraram ainda relação 

direta entre o grau de insuficiência cardíaca e a taxa de 

mortalidade fetal e neonatal, tanto assim que a mortalida 

de neonatal diminuiu após a regressão da insuficiência car 

BIBLIOTECA 
I'lIIInOADf DE SAÚDE PÚIlLICA 
IWllIVEllsIlAllf Df sAo p AlUI 
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díaca com a .comissurotomia valvar.· Em relação a uma nova 

gestação após a comissurotomia valvar, só era aconselha 

da no período considerado "ideal ll e compreendido entre 6 

.. 
meses e 2 a 3 anos apos a cirurgia. 

WALLACE e col. 196.,em 1971,evidenciaram que as mulh~ 

res com várias gestações pós-comissurotomia mitral evoluí 

ram melhor que as mulheres que nao mais engravidaram e, que 

as multíparas evoluíram melhor que as nulíparas, com qua 

dro clínico semelhante, provavelmente po~ terem aquelas pa 

cientes menor comprometimento cardíaco, confirmando as opi 

niões de GOREMBERG e CHESLEy 77 ,em 1953, e de MAYNARD e 

GROVERl2 9,em 1960. 

SILVA1.1 2 ,em 1972, em sua tese de doutoramento pela 

Faculdade de l1edicina da USP, apresentou estudo evolutivo, 

clínico, eletrocardiográfico e radiológico das pacientes 

submetidas à comissurotomia mitral antes e após a gravidez 

e ·parto •. Comparou o autor dois grupos de mulheres com 19 

pacientes cada um, sendo que um grupo engravidou e outro 

não, observando que o aspecto clínico, eletrocardiográfico . . 

/ 

e radiológico foi melhor no grupo que engravidou. 

GILCHRIST 76 apresentou um trabalho clássico 

"Cardiological problemsin younger women, including those 

of pregnancy and the puerperium" onde analisa, entre ou 

tros, os problemas da comissurotomia valvar, salientando 

que a não realização de cesárea nestas pacientes em tipo 

funcional 111 e IV, em insuficiência cardíaca congestiva , 

.;;;b..;;e:...;;m;:.-..c=o.;;;.m:...:o __ a~.;;;n:..;:ã:...:o __ l.~· n __ d:..;:i:...:c:...:a~ç.i.-ã_o __ d;.,.a __ :..;:c...;:.o:..;:m:...:i;.,.s~s~u..;;r..:o:...:t=-o=-m_i_a_v:...:a __ l_v...;.a;...r ___ n_o s. 2 
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últimos meses da gestaçao tem resultado em acentuada redu 

ção da mortalidade materna. Para este autor 76
, a capacida 

de funcional isolada não é um bom índice para indicação 

de cirurgia na gravidez, pois o edema agudo de pulmão po 

de ocorrer mesmo em pacientes assintomiticas, e considera 

a melhor época para a realização de cirurgia cardíaca na 

gravidez entre a 18a. e a 24a. semana de gestação, ou em 

gualquer época, em caso de urgencia por agravamento do 

quadro c1ínico*. 

Outro aspecto importante foi salientado por RAGGUCI 

e COl 154 ,em 1,979 que preconizou controle integrado: car 

diológico e obstétrico para as pacientes comissurotomiza 

das para redução da mortalidade materna e fetal. 

Finalmente,a comissurotomia valvar é um procedime~ 

to cirúrgico paliativo 4 s" 119,,122,139,. devendo sempre ser 

realizado no período de maior segurança. para a mulher,póis 

e~e, po~ si só, não assegura um bom resultaao nas gest~ 

çoes poste~iores e os seus benefícios são de duração limi 

tada, sendo necessário um acompanhamento cardiológico de~ 

tas pacientes durante e após a gravidez, pois a doença reu 

mática contínua a sua evolução, variando o risco cardioló 

gico de pessoa a pessoa, o que poderá determinar altera 

çoes significativas nas taxas de mortalidade materna e fe 

tal. A comissurotomia valvar142 , 154,,195, tem suas indica 

çoes bem estabelecidas e apesar de suas próprias limita 

* o grifo é nosso 
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çoes ainda é um procedimento cirúrgico seguro para as pa 

cientes cardíacas reumáticas. existindo porém sempre o 

risco da reestenose, pela progressão da doença reumática. 

Uma vez analisados os procedimentos cirúrgicos mais 

simples, representados aqui pelas comissurotomias valva 

res, passemos a seguir ao estudo das cirurgias de substi 

tuição valvar. As próteses podem ser divididas em dois 

grandes grupos: o das mecânicas e o das biológicas. 

Iniciava assim o quarto período ou de substituição 

valvar, em fins de 1950, com os trabalhos da Universidade 

de Oregon nos Estados Unidos, onde um g~upo de pesquisado 

res ensaiavam os pr~meiros estudos para elaboração de uma 

prótese valvar metálica. O engenheiro Edwards e o médico 

Starr apresentaram em 1958, segundo FRIEDBERG 72
, os mode 

los iniciais de valva mitral, sendo posteriormente testa 

dos em cães pelo grupo de Clarence Denis de Nova York. Es 

te modelo foi também testado em posição aórtica, tendo o 

corrido várias modificações com a finalidade de diminuir 

a sua trombogenicidade, o que foi relativamente resolvido 
/' .. 

com o emprego de anticoagulantes. Assim, este tipo de pro 

tese de Starr-Edwards parecia resolver, pelo menos em pa~ 

te, o problema destes pacientes, cuja 'válvula mitral na 

tural havia sido severamente comprometida pela doença reu 

mática. Estudos multicêntricos foram realizados na Mayo 
I 

Clinic, na New Y~~k Unive~sity Medical Center e poste~ior 

mente na África do Sul e América do Sul. No Brasil,os dois 

centros pioneiros no emprego deste tipo de prótese foram o 
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de Zerbini na Universidade de São Paulo, e o de Jatene do 

Instituto "Dante Pazzanese ll de Cardiologia, da Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo.* 

As próteses de Starr-Edwards 7,123,174,.1 77 foram as 

sim sendo implantadas em grande grupo de pacientes englo 

bando mulheres jovens, em idade fértil e fazendo uso de 

anticoagulante oral, e passíveis de engravidar,~ra cons 

tituindo-se em uma gestação de alto risco. 

Face a ~ste tipo de problema, atenção especial foi 

dada aos estudos com este grupo de pacientes durante o ci 

cIo grávido-puerperal, pois se, de um lado a prótese 133 a 

presentava resultados excelentes em relação à durabilida 

de e sua hemodinâmica, apresentava,de outro, desvantagens 

com o uso de anticoagulação oral128
, além dos acidentes 

tromboembólicos, anemia hemolítica e acidentes hemorrági 

coso 

As 'pacientes com p~ótese de Starr-Edwa~ds ap~ese~ 

tam problemas diversos durante a gestação. De outr'o lado, 

a gravidez, por si só, consolidava a necessidade do emp~e 

go da anticoagulação oral 134
, pois durante este estado fi 

siológico aparecem complicações trombóticas variadas. Eis 

porque, os autores 7,82,175,198, mais recentemente têm da 

do preferência ao emprego da heparina que, pelo seu eleva 

;'; Comunicação pessoal 
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do ~eso molecular, não atravessa a barreira ~lacentâria. 

Para HIRSH e co1 9 3., o risco fetal é maio~ quando os antico 

agulantes orais estão sendo usados, mesmo em gestações a 

dequadamente controladas apresentando, segundo CONRADSSON 

e WERXÕ 49 ,uma mortalidade fetal alta ao redor de 30%. 

A prótese de Starr-Edwards continuava sendo emp~~ 

gada nas posições mitral, aórtica e, às vezes, tricúspide 

e um número cada vez maior de mulheres com esta prótese 

engravidavam e che~avam a termo, enquanto que, em outras, 

ocorria o aborto. As complicações maternas·87,93,94.,.97~103, 
. . 

19 8 .. tais como endocardite infecciosa, hemorragias, trombo 

se e/ou embolia e o óbito materno foram sendo relatados 

ao lado de complicações fetais tais como deformidades do 

recém-nascido (Síndrome Warfarínico Fetal) 7,.82,110 ,128 he 

morragias fetais, retardo do crescimento~ prematuridade e 

óbitos fetais. 

Em 1967"0 primeiro implante de Prótese de Starr-

-Edwards foi realizado durante a gestação por HARTHORNE 

e co1 88 em pacientes de 35 anos, compassado reumático,na 
,-

nona semana de gestação e na vigência de insuficiência car 

díaca que não respondia à terapêutica instituida. A ci 

rurgia foi realizada com circulação extracorpórea~ com flu 

xo alto e em normotermia. Esta paciente foi mantida em u 

so de anticoagulação oral, não sendo relatadas complic~ 

ções maternas oU fetais. Foram referidos também por Kozam 

ecol. 1967, segundo SZEXELY.e SNAITH I79 o implante de 

prótese de Starr-Edwards em posição mitral em paciente de 
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36 anos e operada no segundo' trimestre da gestação, dando 

à luz a recém-nascido normal e por ZITNIK e co1 204 em 1969, 

que em trabalho de revisão de 22 pacientes submetidas a 

implante de prótese de Starr-Edwards durante a gravidez 

referiu uma mortalidade materna de 5%, o que ate certo pon 

to evidenciava que não tinha havido maior risco pelo fato 

da cirurgiacardIaca ter sido realizada durante a gravi 

dez. Neste estudo a mortalidade fetal chegou a 33%*. 

o p~9P~fo ZITNIX 2 
04 ie col afirmavam então que a ci 

rugia cardíaca~ com coração aberto, deveria ser feita p~e 

ferencialmente após o término da organogênese (após a 12~ 

semana de gestação), sendo utilizado fluxo alto, com cur 

to período de perfusão, para que fosse mantido 

fluxo placentário. 

adequado 

Novos critérios de avaliação passaram a ser então 

empregados na seleção das pacientes para este tipo de pro 

cedimento cirúrgico na gravidez com o propósito de dimi 

nuir a mortalidade materna e fetal. 

Assim, TURNER e KITCHIM 185 1968, SZEKELY e SNAITH 18 o 

1969 e MACDONALD126 1970 afirmavam que a gravidez,após im 
. . 

plante de prótese de Starr-Edwards, incluindo· a anticoag~ 

lação oral,não se constituia em grand~ perigo, desde que 

as pacientes estivessem sob adequado controle clínico, e 

.. * o grifo e nosso 
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em vigilância constante, devido ao seu maior risco de 

tromboembolismo e endocardi te infecciosa. SZEKELY e SNAITH 

180,181 ,1,82 referiram que os fatores predisponentes do 

tromboembolismo neste grupo foram a fibrilação atrial, o 

tamanho do átrio esquerdo, e a lesão estrutural do átrio . . . 

esquerdo. CONWAY e col sO 1968 enfatizavam os riscos de en 

docardite infecciosa e a necessidade de profilaxia 

·biótica e antifúngica durante a gravidez, parto e 

rio. 

anti 

-puerpe 

Os estudos com este tipo de pr5tese ao lado de ou 

tras como as de fluxo central, modelos Lillehei-Kaster e 

. ". . . BJork-Shlley, prossegulram e, aSSlm, graças aos avanços 

tecnológicos na área cardiológica clínica e/ou cirúrgica 

associadas às novas medidas terapêuticas, este importante 

problema de Saúde Pública,a doença reumática, podia pelo 

menos ser Darcialmente controlada, permitindo assim, que. 

este grupo de mulheres de risco mantivesse~ condiç~es he 

modinâmicas satisfatórias e evoluíssem bem nos períodos ge~ 

tacional e pós-gestacional. 

o emprego das próteses ae Starr-Edwards, a neceSSl 

dade do uso de medicação anticoagulante 101 ,103 e de medi 

cação antiadesivo plaquetária100 na p~evençâo dos fenôme 

nos tromboembólicos, constituíram-se em ponto de interes 

se de cardiologistas de vários centros, e dos obstetras 

preocupados com a doénça reumática e suas repercussoes. 

Assim, em decorrência da própria prótese, da pos~ 

çao de implante, do número de próteses implantadas e do 
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uso de medicação anticoagulante oral e/ou parenteral, 

BENNET e OAKLE:t2o 1968 relacionaram o maior risco materno 

e fetal. 

Na opinião de STRICKLAND e lvIOUNT 177 1966, e HART 

87 '] 969, existiam diferentes condutas sobre o emprego dos 

anticoagulantes orais em pac~en~es gestantes, portadoras 

de prótese de Starr-Edwards. Foram enfatizados os perigos 

decorrentes do emprego de tal medicação para mãe e feto 

durante os três trimestres da 'gravidezVILLASANTA191 1965, 

PALACIOS-lvIAXEDO e COl 146. 1969, KERBER e COl 110 1968 e 

BUXBAUM e col s7 1971, ao lado de outros estudos que mos 

traram que os anticoagulantes orais poderiam ser usados 

durante o trabalho de parto e puerpério, sem aumento do 

risco de complicações HEDSTRAND e CULLHED 9 o '196-8, HIRSH e 

co1 94 -1970 e IBARRA PEREZ e DEL BOSQUE RUIZ 98
, 1972. 

Entre nós ANDRADE e co1 7 1978 e LOPES e COl 123 1979 

apresentaram seus resultados nesta área, evidenciando a 

necessidade do controle destas pacientes de risco durante 

a gestação, bem como o estudo a longo prazo da evolução 

deste tipo de prótese de Starr-Edwards após a gravidez. 

DEL BOSQUE RUIZ e co1 56 , IBARRA-PEREZ e.DEL BOSQUE 

RUIZ 98
, e IBARRA-PEREZ ~ col10 o por sua vez, recomendam o 

uso de heparina e dipiridamol como medidas coadjuvantes no 

controle destas pacientes. Estes autores 56 ,98,lOO utiliza 

ram também a acenocumarol, como medicação anticoagulante 

oral,mantendo vigil~ncia clInica e laboratorial. 
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Foram propostas, dessa maneira, medidas . . p~eventi 

vas 1 ,10,16,Bl,123 para este grupo de pacientes, visando a 

redução de deformidades fetais e incidência de fenômenos 

tromboembólicos e mortalidade fetal. 

BUXBAUM e col;37 '1971, encontraram na literatura mor 

talidade fetal de 28% em 50 gestações de 43 pacientes po~ 

tadoras de prótese de Starr-Edwards e em uso de anticoa 

gulação oT'al. GILBERT e col'lt lreferiram que a mortalidade 
. - ., 

fetal no grupo de gestantes nao cardlacas era de 1,6%, e 

entre as gestantes cardíacas 3,2%, elevando-se para 10,5% 

nos casos com insuficiência cardíaca associada. Esses re 

sultados mostram uma mortalidade fetal bem maior no grupo 

das próteses valvares tipo StaT'r-Edwards, o que por si só, 

já explicaria a necessidade de·uma assistência especial ã 

gestante cardraca com este tipo de prótese. 

Para HIRSH e co1 93
." 9 4.", pacientes. em uso de pequ~ 

nas doses de anticoagulantes orais, mantendo o nível de 

protrombina em 50% do normal,não evidenciaram sangramento 

ou perdas fetais, pelo que ~ecomenda que os traumas duran 
/' 

te o'parto vaginal devam ser evitados e o anticoagulante 

oral suspenso cinco dias antes do parto. 

A respeito dos defeitos congênitos devidos ao uso 

de anticoagulante oral, no primeiro trimestre da gestação, 

foram relatados casos por KERBER e COl 11 o, 1968, por BECKER 

e COl 17 '1975 e GUILLOT e COIBI em 1979. Entre estes, 8 c~ 

sos com hipoplasia nasal, 5 casos com epífese pontilhada 

e 3 casos com atrofia óptica, e ainda retardo mental e ca 
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tarata. Foram empregados . w,arfarim sódico em · 7 casos e · a 

fenindiona em 1 caso. Todas as· pacientes faziam uso do an 

ticoagulante oral. antes da fecundação, tendo sido manti 

dos durante · todo o primeiro trimestre, enquanto que outro 

.grupo de mulheres que utilizaram · os anticoagu1antes orais 

no· última trimestre da gestação, deram ã luz crianças nor 

mais. 

li 
As ~onse~uências ma~ernas ~ fetais pelo uso dos ~ 

ticoagulantes orais na ~vidêz podem ser muito g~avea2". 

Z~ ·e seu emprego deve .ser rigorosamente· controlado. Por 

seu lado,a heparina deveria ser empregada durante a grav! 

videz nos casos de tromboflebites e nas pacientes cardía 

oas com valvas metálicas implantadas antes da décima ter ..... 
ceira semana de gestação. No- segundo ~imes~ ·os antico~ 

gulantes orai~ e a heparina poderiam ser utilizados. A 

part~ .da trigésima sexta semana de. gestação até o t~o, 

deverIamos só utili"zar a . heparina, pal'a assegurar pelo me 

no~ duas semanas para que houvesse tempo dos níveis de 

protrombina fetais retornarem aos seus valores normais. 

" Diferentes esquemas preventivos têm sido propostos 

na literatura por HALL e C01 12 ,1980, ANDRADE e c011 0,1976, 

porém nenhum definitivo e que pudesse reduzir sensivelmen 

.te o risco materno e fetal. 

srRICKLABD e MOUBr 177 fizeram relato de pacientes 

com p~õtese de S~arr-Edwards em posição aórtica que .-nao 

utilizaram anticoagulantes orais durante a gravidez, e 

deram ã luz a . crianças normais. Isto,de certo modo,demon~ 
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tra que a prótese em si, não seria responsável pelo efei 

to teratogênico, como também não seria a própria doença 

valvar, e sim o efeito do anticoagulante oral, pois este, 

se usado durante a organogênese,pode determinar o apareci 

mento de hipoplasia nasal. 

GUILLOT 81 e col,1979,referiram um caso de embrio:E:e 

topatia e reviram a literatura de 115 mulheres que usaram 

anticoagulant~s orais do tipo couma~ínico na g~avidez, e~ 

contrando _2.4% _dos recém-nascidos com patologias variadas 

que foram assim subdivididas: 16 com síndrome disfórmica 

clínica e -radiológica (13,9%); 15 casos com mortes fetal 

intrauterina (13%); 2 casos com retardo de crescimento in 

trauterino e ou com sindrome hemorrágica neonatal (1,8%) 

e .82 casos foram considerados . normais (71,3%). Os auto 

~es81 refe~i~am ainda que o anticoagulante o~al;no segu~ 

do e terceiro trimestres da gravidez,pode ser responsável 

pelo retardo de crescimento intrauterino e pelas complica 

-çoes hemorrágicas. 

MAHAIRAS e WINGOLD 128
, 1963~referiram 12 casos de 

perda fetal pela ação do bihidroxicoumarínico 

warfarim sódico. 

/' 

e/ou do 

Finalmente, HALL e col.82 ,1980,revisaram 418 casos 

de gestantes em uso de anticoagulação oral, encontrando 

1/6 de recém-nascidos com má formações, 1/6 de abortos ou 

natimortos e 2/3 de recém-nascidos normais, enquanto que 

nas gestantes que usaram heparina não foram encontrados 

resultados diferentes: nos 135 casos revistos, 1/8 nasce 
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ram mertes,I/5 feram prematures e 2/3 de recém-nascides 
- -

aparentemente nermais. Assim, parece que a heparina, na 

experiência deste auter, nãe é uma alternativa melher que 

.os anticeagulantes .orais. 

A escelha racienal da prótese metálica é fundamen 

tal na análise des resultades tardies. Outras próteses de 

fluxe central feram intreduzidas cerne as de St. Jude e 

Kastec, perém nãe feram empregadas em nesse meie 12 • 

De~utro lade, a experiência tem demenstrade que a 

incidência de trembeembelisme é desprezível em posiçãe a 

órtica, enquante que em pesiçãe mitral pede atingir cifras 

de 5% (em média), para pacientes adequadamente anticeag~ 

ladas, em até 3 anes de seguiment.o26,3~,36,76,107. 

Deste mede, após quase 3 décadas de substituiçãe 

valvar per prótese metálica, nãe fei encentrada a prótese 

ideal para mulheres cardíacas em idade' fértil. 

Ainda ne quarte períede, eutre tipe de precedimen 

te cirúrgice fei utilizade, eu seja, a substituiçãe vaI 
/ 

varper prótese bielógica. N~ste grupe de valvas, as hete 

rólegas de perce e as de pericárdie bevine têm maler pre~ 

tígie e entre nós, as'hemólegas de dura-mgter~ Estas últi 

mas apresentam cerne vantagens fundamentais,a baixa inci 

dência de trembeembelisme e e bem desempenhe hemedinâmice 

e,ceme desvantagem,e-risce de biedegradaçãe da prótese,le 

vande a disfunçãp da mesma ne pÓs-operatóri.o tardi.o. Nas 
, 

próteses de dura-máter153 têm .oc.orrid.o disfunçã.o anual de 
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2%, num prazo máximo de seguimento de oito anos, o que 

é aceitável em face da qualidade de vida excelente que es 

tas próteses proporcionam. A disfunção no caso das próte 

ses de dura-máter é maior, principalmente quando em p~ 

...... .. . Sl.çao aortl.ca. 

Assim,o substituto valvar biológico tem duração li 

mitada, ocorrendo a necessidade de reoperação " frequent;:: 

A vã~vacardíaca feita com dura-máter homóloga es 

terilizada e conservada em glicerina a temperatura ambien 

te foi utilizada pela primeira vez por Zerbini, Puig e 

Pigossi,segundo PUIG 153 ,em 1971, que introduziram moàifi 

cações no método de Ionescu usado para a valva de "Fascia 

Lata". Já em 1967 Pigossi havia ap~esentado estudo experi 

mental sobre implante de dura mater homóloga, conservada em 

glicerina, baseado nos trabalhos de Francis Usher em 1950, 
-- . 

citado posteriormente por ZERBINI e PUIG 203
• A dura-máter 

homóloga foi conservada em glicerina a 98%,à temperatura 

ambiente por um período mínimo de 12 dias, sendo prepa~a 
/' 

da em condições estéreis e a seguir mantida em solução fi 

siológica contendo antibióticos, até a sua utilização. 

A experiência pioneira de ZERBINI e PUIG 2Q3
, na Fa 

culdade de Medicina da USP, teve seguidores como JATENE* 

e col em 1972 no In'sti tuto "Dante Pazzanese" de Cardiolo 
\ 

gia. Iniciavam-se então novos estudos em busca de uma pró 

* comunicação pessoal 
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tese ideal. Alguma$ vantagens deste tipo de prótese a par 

tir de dura-máter homóloga, seriam a sua obtenção pós-mo~ 

tem, manutenção fácil aliada à sua grande resistência e 

ao não uso de anticoagulantes orais. 

ZERBINI e PUIG 203 ,a partir de 1971, implantaram' i 

nicialmente 132 próteses de dura-máter, mostrando uma mor 
. . . . ~ 

tal idade imediata de 8,3% e tardia de 2,2%, bem como dois 

casos de fenômenos tromboembólicos em pacientes portad,2 

ras de fibrilação atrial. Os resultados no pós-operatório 

imediato foram animadores, com melhora clínica acentuada, 

porém fazia-se necessária sua observação a longo prazo e 

a comparação com as próteses rígidas. 

A medida que os estudos sobre este tipo de prótese 

biológica p~osseguiam, um grande número de mulheres jovens 

portadoras de doença reumática, foram sendo submetidas ao . . . 

implante de prótese de dura-máter como terapêutica . .. 
C1rur 

gica, e deste modo era necessário o seu acompanhamento du 

rante o ciclo grávido-puerperal. 

Durante um período de cinco anos,entre / janeiro de 

1971 e maio de 1976, foram implantadas por ZERBINI e PUIG 

203 1.246 valvas homólogas de dura-mátp.r em 1.106 pacie~ 

tes no Instituto do Coração da Universidade de são Paulo, 

Brasil, sendo 506 em posição mitral, 429 em posição aó~ti 

ca, 28 em posição tricuspidea, 5 em posição pulmonar e 138 
! 

substituições de mais de uma valva. 

ZERBINI e PUIG 2 o 3 no livro de Ionescu "Tis sue heart 
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valves" apresentavam uma mortalidade operatória, no grupo, 
. . 

de 12,1%,. sendo que 972 pacientes receberam alta hospita 

lar sem anticoagulação. 

Puig e col, citado por ZERBINI e PUIG 2Q3
, apresenta 

ram os resultados de seis anos de evolução da prótese de 
. .. 

dura-mateI" com 18 casos de endocardite, tendo ocorrido em 

5 destes, mortes por infecção fúngica e que 21 pacientes . . 

submetidos à substituição valvar mitral,necessitaram de 

reoperaçao por insuficiência mitral. Entre estes, 4 por . . 
-

imperfeição na construção da valva e outros 4,mais tardia 

mente,por rotura da cúspide valvar. 

Em relação aos problemas na posicão adrtica, foram 

referidos 25 casos de reoperações,sendo la destes precoce 

mente e 15 tardiamente,com sinais de regurgitação aórtic~ 

Os auto~es202 ·concluíram que,embora a bio-prótese tenha 

funcionado bem no pós-operatório precoce, tornaram-se se 

veramente incompetentes entre 7 meses a 4 anos após o lm 

plante (média 2 a 3 anos). 

Evidenciava-se assim a necessidade de novos estu 
/ 

dos sobre a estrutura da prótese, sua durabilidade e téc 

nica de confecção, ao lado de uma vigilância d~ste grupo 

de pacientes. 

Com a estruturação de um programa de atendimento 

à gestante cardíaca no Instituto "Dante Pazzanese" de CaI" 
I 

diologia em 19753~lO, as pacientes matriculadas na Insti 

tuição e submetidas a implante de prótese de dura-máter e 
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que estavam em idade f~rtil puderam ser acompanhadas. 

Em 1978 ANDRADE e co1 7 ,apresentavam a evolução de 

um grupo de pacientes com prótese de dura-máter e outro 

com prótese de Starr-Edwards, durante a gestação, parto e 

puerp~rio, bem como a evolução da prótese após a gravidez 

e dos recém-nascidos deste grupo de mulheres. Não foram 

encontrados casos de disfunção da bio-prótese a curto p~a 

zo. 

o t~abalho com estes dois grupos de pacientes esta 

va baseado na proposta de padronização da 'assistência ... 
a 

gestante cardíaca, elaborada por ANDRADE e cOl ll , com a 

finalidade de estabelecerem-se os níveis de risco cardio 

lógico. 

ANDRADE e col s e 10 ,para estabelecerem a metodolo 

gia de assistência à gestante valvular,reviram traball~ de 

Oliveira e col realizado no Instituto "Dante Pazzanese" 

de Cardiologia, em que foram analisados casos de reoper~ 

ção de prótese de dura-m~ter em posição aórtica no 

do compreendido entre outubro de 1973 a abril de 1979. Fo 

ram realizados 843 implantes de prótese em posição aórti 

ca, sendo reoperados 59 casos (6,9%),tendo em vista as se 

guintes complicações: rotura de lascínia 33 casos (56%) , 

endocardite infecciosa 16 (27%), refluxo para valvar 5 ca 

sos (8,5%) e calcificação 5 casos (8,5%). Foram relaciona 

dos 6 casos de óbitos hospitalares (10%) e com o apareci 
; 

mento das cOmpli'?ações tardias deste tipo de prótese prin 

cipalmente, a rotura de lascínias, foi praticamente ~ 

bandonada.voltando-se novamente ao emprego das próteses 
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metálicas, como a de Starr-Edwards, para a posição aórti 

ca. 

ANDRADE e co1 6 ,em julho de 1979,apresentaram a evo 

lução da gestação em pacientes cardíacas,portadoras de pró 

tese de dura-máter no período de julho de 1975 a abril de 

1979. O grupo era composto por pacientes que apresentavam 

uma ou mais próteses de dura-máter, e, em sua maioria,cam 

evolução além de um ano após o parto. A idade média do gru 

po foi de ) 8, 9 anos , sendo 9 nulíparas, e a porcentagem de 
~. ~ 

aborto foi de 7,14%, não sendo observadas malformações nos 

recém-nascidos deste grupo, que apresentaram um peso 
... 

me 

dio ao nascer de 3.095 gramas. 

ANDRADE e co1 9 .apresentaram também a evolução da 

gestação em paciente portadora de tripla prótese de dura

máter (mitral, aórtica e tricúspide) implantadas em 1976. 

A gravidez evoluiu bem, e o parto cesárea em 1978 (gravi 

dez gemelar) resultando dois recém-nascidos do sexo femi 

nino, sem deformidades e após um ano de vida seu desenvol 

vimento neuro-psicomotor era adequado à idade. Em revisão 
/ 

da literatura não foram encontradas referências ao apare 

cimento de deformidades fetais decorrentes da presença de 

prótese de dura-máter. 

Em levantamento por nós realizado no Instituto "Dante 

Pazzanese"de Ca~diologia em 1980 foram analisados os pron 

tuários de pacientes do sexo feminino que haviam sido sub 

metidos a implante de prótese de dura-máter num total de 

216 mulheres, tendo sido encontrados31 casos (14,81%) de 
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disfunção de bioprótese, sendo 21 casos em posição mitral 

e 11 em posição aó~tica. Neste grupo foram encontrados 162 

casos de prótese em posição mitral, 36 casos de prótese em 

posição aórtica, 13 casos em posição mitro-aórtica, 3 ca 

sos em posição tricuspidea e um caso em posição mitro-aór 

tico-tricuspidea no período correspondente a abril de 1973 

e dezembro de 1978. O número de óbitos no grupo foi de 22 

(10,18%), sendo 17 casos (77,17%) de óbitos pós - operató 

rios imediatos e 5 casos (22,72%) de óbitos tardios.* 

O uso desta prótese em posição aórtica foi abando 

nado, embora alguns autores a utilizem em posição mitral 

Como procedimento cirúrgico,a substituição valvar 

já está consagrada como processo terapêutico, tanto as 

sim que constitui aproximadamente,segundo BUFFOL0 34
, até 

1979, cerca de 1/3 das casuísticas dos. centros cardiológi 

cos do país. Em são Paulo, segundo este autor 34
, em onze 

hospitais do município foram realizadas,em 1978, em paci 

entes previdenciários, 6.414 cirurgias com circulação ex 
,/ 

tracorpórea, sendo 955 (14,9%) destinadas a substituição . . . 

da valva aórtica. "Assim, grande número de pacientes com 

sérias implicações de ordem sócio-econômica, constituem 

pequena parcela do grande contingente de pacientes, com 

* dados nao publicados 
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doença reumática que não tiveram acesso, por condições eco 

nômicas, a serviço de saúde da comunidade para diagnóstico 

cardiológico". Sem dúvida,nos próximos anos,o número de 

candidatos ã cirurgia cardíaca irá aumentar, melhorando as 

condições hemodinâmicas e de sobrevivência destes pacien 

teso Com a redução da mortalidade operatória para valores 

inferiores a 5% nos casos eletivos de substituição valvar 

. mitral e aórtica e a remissão do tipo funcional, é quase . . . 

certo que estes pacientes obtenham melhoria da qualidade 

de vida ap~ós a cirurgia, BUFFOLO 34 'considera que o .. . 
unlco 

problema seria o da indicação do tipo de substituição vaI 

vaI'. 

Deste modo, o trabalho conjunto entre o Instituto 

"Dante Pazzanese" de Cardiologia e a Faculdade de Saúde 

Pública da USP, através do seu Departamento de Saúde Ma 

terno-Infantil, permitiu elaboração de um Programa de As 

sistência à Gestante Cardíaca 3 ,lO,11,85 com o apoio de 

Ciari Junior e Jatene, procurando desenvolver os segui!! 

tes objetivos: 

19) atender as pacientes cardíacas reumáticas e de 
" 

outras etiologias nos períodos gestacional e 

pós -gestac.ional 

29) estabelecer parâmetros para avaliação do risco 

cardiológico 

39) incentivar a pesquisa. 

Assim, ANDRADE 3 e, ANDRADE e col 10 e 11, têm procura 

do,a partir de uma metodologia padronizada de assistência, 
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dar atenção aos diferentes tipos de cardiopatia clínica e 

cirúrgica durante o ciclo grávido-puerperal. Progressiv~ 

mente vai sendo melhorada a qualidade do atendimento e 

quantificado o trabalho da equipe. A partir daí foram uti 

lizados critérios funcionais de avaliação dos riscos car 

diológico e gravídic.o 2 , 47, e métodos de propedêutica car 

diológica 43,,61 e obstétrica não invasivas 147., bem com::> 

procedimentos cirúrgicos na tentativa de diminuir a morta 

lidade materna e fetal neste grupo de risco. 

1.2 A.6.6..t.6 tênc..La ~ 9 e.6tante/ co nce..Ltuacão de /L..L!> co g/Lav1.d..L 

co e ca4d..Lolõg..Lco 

~ amplamente aceito que a gravidez é um risco de 

grau e intensidade variáveis a que se expõe a mulher po~ 

tadora de cardiopatia. Autores 1 ,188 há que atribuem à gra 

videz um papel na piora cardiocirculatória deste grupo de 

pacientes,face principalmente às alterações hormonais e 

hemodinâmicas que nela ocorrem, enquanto que outros consi 

deram que tal agravamento não dependeria da gravidez, de.§.. 

de que o tipo de assistência à gestante cardíaca fosse a 

dequado. Entretanto, podem ocorrer fenômenos de descompen 

sação secundária decorrentes do processo gravídico, tais 

como anemias, infecções respiratórias e urinárias que po 

dem levar as ge~tantes cardíacas a descompensar, ou ainda 

por fenômenos devidos a adaptações circulatórias na gravi 

dez. 

Neste grupo de mulheres,o risco gravídico depende 
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dos riscos obstétricos e cardiológicos e,é aSS1m expresso: 

Risco Gravídico = Risco Obstétrico + Risco Cardiológico 

O risco obstétrico tem sido avaliado por vários autores 

citados por ALMEIDA e co1 2 , enquanto que o risco cardioló 

gico tem limitações múltiplas, iniciando pela sua própria 

conceituação até a sua avaliação. 

Assim, -entende-se como Risco Cardiológico aquele a 

que se expõe uma mulher portadora de cardiopatia, cardio 

patia essa, que extrapolada para os períodos intergesta 

cional e gestacional significaria o risco a que o coraçao 

se submete durante os agravos determinados pela gestação, 

parto e puerpério ll
• 

Na análise dos riscos gravídicos, obstétrico e car 

diológic.o 2 ,11,47; devem ser considerados os fatores de or 

dem orgânica, psíquica e social, que se interagem durante 

a vida da mulher, e principalmente durante a gestação. 

CIARI JR e ALMEIDA 47, consideravam a gravidez como 

um processo, onde diferentes fatores atuam desde o nasci 

mento até o t~rmino no período fértil da mulher. f neces 

sário pois,generalizar a idéia de que toda mulher em ida 

de fértil, com diagnóstico de cardiopatia, deve ser conS1 

derada como uma grávida em potencial ou gestante esperad~ 

e,portanto, já deveria ser acrescentado ao seu diagnósti 

co de cardiopatia os r1SCOS cardiológico e gravidico. E 
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les procuraram caracte~iz~ ainda o "ECOSISTE~~ MATERNO 

,FETAL". A mãe e o concepto, embora seres da mesma espécie 

em seu relacionamento com o ambiente, seriam considerados 

como constituindo um ecosistema. Assim, qualquer desequi 

líbrio no sistema, como o que pode ocorrer devido 

diopatia materna, determinaria uma alteração para o 

.. 
a car 

lado 

do concepto. Se o equilíbrio fosse rompido, restariam para 
. . .. 

o feto duas opções! morrer ou adaptar-se, atravês de um 

rearranjo à nova condição. Para CIARI J'R e ALMEIDA" 7" AN 

DRADE e ,COl-II , no caso da cardiopatia reumâtica, o feto 

deveria adaptar-se à condição existente, alterando uma ou 

mais das características que deveria ter de acordo com a 

mensagem genética de que é portador. Devem ser considera 

das no caso da doença reumática as suas diferentes fases 

de evolução e as respectivas alterações hemodinâmicas no 

o~ganismo desta, gestante esperada e também ser caracteri 

zado o seu risco cardiológico. 

A, ~avidez po~ si só determina alterações no o~ga 

nismo da mulher I 87 que,mesmo não levando a um estado p~ . 

tológico, a condiciona a um desvio de tal ord~, que 

pode ser comparado ao estado não gravidico na opinião 

... 
nao 

de 

CIARI J'R e ALMEIDA" 7. , ANDRADE ecol l1
• 

As modificações de ordem orgânica, psíquica e so 

cial desempenham importante papel na análise dos resulta 

dos da gestação; e determinam a caracterização de um epi 
I 

sódio na vida da mulher, um estado fisiológico 

tado pelo estado gravídico. A ele corresponde um 

lIIUOftU 
~PfSAOoE"'" 
'~" ... r-'''\I\!'f: Dl" o". , P!'.'II" 

represen 
, - -

risco 
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gravídico, oe grau e intensidade va~iável de gestante pa 

ra gestante. Depende, pois de vários fatores que interfe 

rem no desenvolvimento da gestação como um todo. 

Pela diversificação oestes fatores é difícil a sua 

análise, pois os orgânicos correspondem às alterações e 

agravos biológicos próprios ou associados á gestação e no 

caso da doença reumática do seu estadiamento clínico e 

das complicações já existentes, enquanto que os sociais 

dimensionam toda a influência do meio social, desde o fa 

miliar até o mais amplo, que no caso das mulheres po~tado 

ras de cardiopatia reumática, é um dos mais importantes, 

pois ela tem relação direta com as condições ~ . -SOClo-econo 

micas da mulher e sua família, bem como sua facilidade de 

acesso aos recursos de saúde. disponíveis na população. Re~ 

ta ainda abordar os fatores de ordem psíquica ou de com 

portamento que refletem a maneira pela qual encara o fenô . . 

meno reprodutivo segundo a concepção de CIARI JR. e ALMEI 

DA47~ ANDRADE e COl 11 • 

Assim, embora as medidas profiláticas aí estejam e 
/ 

sejam efetivas um grande número de meninas são atingidas 

pela doença reumática anualmente, sendo matriculadas e 

acompanhadas em se~viço especializado, outras tantas po 

rém seguem a evolução natural da doença sem acompanhamen 

to cardiológico e tendo o seu diagnóstico firmado apenas 

durante a gestaç~o, quando o quadro clínico é evidente e 

as repercussoes hemodinâmicas acentuadas. HANSTED, ANDRA 

DE e BISCEGLI 85 vem procurando estudar estes diferentes 
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fatores no grupo de reumáticos a partir de estudo das co~ 

dições sócio-econômicas da população atendida no Programa 

de Cardiopatia e Gravidez do Instituto "Dante Pazzanese" 

de Cardiologia e assim melhor caracterizar ~0~r~i~s~c~0=-~g~r~a~v~1:# 

dico"' .• 

Este,pa~a DELASCIO e ALMEIDA llt7 ,é definido 0000 sen 

do a "oportunidade a agravos fisicos, psíquicos e sociais 

a que estão expostos a gestante e o feto". Assim, p.o~tan 

to, além dos fatores culturais~ sociais, biológicos e nu 

tricionais que atuam sobre todas as gestantes, outros há, 
fIO que ·so atuam sobre determinadas gestantes como a cardio 

patia, e acarretam maior risco. gravídico. As cardiopatias 
4' ~ por S1 so determinam maior risco materno e fetal. O risco 

gravídico em seus dois aspectos,materno e fetal,deve ser 

bem interpretado por cardiologistas e obstetras. 

A assistência ã gestante cardíaca está baseada em 

um conjunto de atividades, sejam elas fim ou meio e desti 

na-se a gerar um "produto conceptual" normal, mantendo-se 

as condições .hemodinâmicas dentro dos limites da normal i 

dade. Esta assistência,a partir do diagnóstico clinlco e 

da capacidade funcional, estabelece então com maior preci . -
são os limites de atenção à mulher cardiopata durante a 

. gravidez, parto e pue~pêrio na opinião de CIARI J R e AU!EI 

DA" '., ANDRADE e COI
II

• 

A assistência â gestante cardíaca definida por p~ 

.. * o grifo e nosso 
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râmetros qualitativos e quantitativos,pe~mite que este ti 

po de paciente enfrente o episódio gravídico dentro dos 

limites de segurança preconizados pela Organização Mundi 

aI de 'Saúde. 

1.3 Ineid~neia da doença e~dlaea na ge4zação 

VANDERVEER e KU0 190' ,em 1950,referiram na Filadél 
. . . . 

fia uma incidencia de 1,5%, sendo ,80% de origem reumátic~ 

BURWELL e METCALFE 36 ,em 1958,nos Estados Unidos encontra 

ram uma incidência de 2,3% no Boston Lying in Hospital. 

MENDELSON 1,32,estudando 3.353 gestações complicadas 

pela cardiopatia reumática,observou que 75% apresentavam 
, " 

estenose mitral, 10 a 15% le"sões mitro-aórticas e as res 

tantes outros' proble~as vaI vares , sendo que as cardiopa 
" " , 

tias congênitas representavam 7 a 8%. O autor132 acima ci 
.. 

tado, em 1960,no New York Lying Hospital, encontrou 3,7% 

de incidência de gravidez complicada pela cardiopatia e 

que a doença reumática correspondia a 80% de todos os ca 

sos publicados em todas as séries até 1960, porém sua fre 
IJ 

quência estava diminuindo nos últimos anos. 

Em 1963 CANNEL e VERNON 39 'salientavam que a inci 

dência de cardiopatia congênita na população de mulheres 

gestantes estava aumentando, quer pela maior sobrevida de 

meninas portadoras de cardiopatia congênita, determinada 

pelos procedimentos cirúrgicos corretivos, quer pelo de 

clínio da doença reumática na população. 
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U~LAND187 ,em 1965,mostrava ' uma incidência de car 

diopatia e gravidez nos Estados Unidos da América de 2%. 

A incidência na Europa parece ter sido bem 

tanto que Auinger,em 1967 ,referiu em Viena 0,7% no 

menor, 

do compreendido entre 1959 e 1966, segundo . CONRADSSON 

" JlERKO" 9. , tendo sido encontrado 105 pacientes em 14.402 ge~ ' 

tações a termo, enquanto que em Berlim, JORDE e MORACX 106 
. . . 

referiram 0.4% no período de 1960 a 1966. 

No ano seguinte,1968,nos Estados U~idos da Améric~ ' 

A DA MS 1 encontrou uma incidência de aproximadamente 2% e 

na Escandinavia, BUEMANN e KRAGELUND 33 mostraram em 22.000 

. gestações estudadas uma incidência de 0,9%, sendo que ou 

tros relatos da literatura para a Escandinavia demonstra 

vam incidência entre 0,2% e 1,1%. 

ETHERIDGE 63 ,em 1969, na Austrália, referiu uma inci 

dência de cardiopatia na gravidez de O ,5% no Royal W:m:m's 

Hospital de Me1borne, sendo este um valor constante no 

país no período de 1951 a 1968. 

,.-
Em 1970, BARNES 1,. em . 1.192 casos estudados de doen 

ça cardíaca reumática e cardiopatias congênitas no Queen 

Char10tte I S and Hi11ingdon HospitaIs em Londres, entre 1947 

a 1968, encontrou uma incidência de 1% em todos os partos 

hospitalares, sendo 88,2% de origem reumática e 11,8% de 
. . 

origem congênita. Esse autor1 " observou diminuição gradual . . . 

da incidência e, assim, de 1,8% de todos os partos entre 

1947 a 1953, (com 93% de origem reumática) para 0,86%, (com 



38 

88% de origem reumática) entre 1954 e 1960 e finalmente de 

1961 a 1968 a incid~ncia diminuiu ainda mais para 0,57%, 

(com 78,3% de origem reumática). 

UELAND e METCALFE 189 ressaltaram que a verdadeira 

incid~ncia de doença reumática na gravidez não pode ser 

perfeitamente estabelecida, devido a dificuldades ineren 

tes a realizarmos um diagnóstico adequado na gravidez, pois 

as modificações endócrinas podem alterar alguns sintomas 

e sinais de doenca. 

HOWITT 95 ,em 1971, salientou que a doença reumática 

crônica corresponde a 85% da doença cardíaca na gravidez, 

4a 8% corresponde a cardiopatia cong~nita e 6% ou menos 

às demais causas. Assim,as mulheres na gravidez apresenta 

vam lesão valvar mitral em 80 a 90% dos casos, leSa0 mi 

traI e aórtica em 5 a 10% e lesões aórticas isoladas em 

5%. 

Para SZEKELY e SNAITH 179 ,no New Castle General 

Hospital,de 1942 a 1971,a incidência de cardiopatia reumá 

tica em 1.102 gestações de 761 pacientes foi 2,l% de to 

dos os partos hospitalares. Nas ~ltimas d~cadas esses au 

tores encontraram uma diminuição significativa na incidên 

cia da doença reumática crônica entre as pacientes 
... . 

graVl 

das, sendo 3,5% de todos os partos hospitalares por eles 

revistos entre 1942 e 1951, 2,4% entre 1952 e 1961 e 1,1% 

entre 1962 e 1971. Esta tendência contínua e a doença reu 

mática representa em torno de 75% dos casos de doença car 

díaca nos serviços de pr~-natal. 
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Sabe-se que a doença reumática relaciona-se intima 

mente com a baixa condição sócio-econômica da população, 

advindo dll uma gama imensa de problemas, entre eles o da 

gestação, parto e puerpério de mulher portadora desta doen 

ça e ainda mais, que a incidência de cardiopatia e gravi 

dez está diretamente relacionada a incidência da moléstia 

na população gera185,114~178. Assim, em área de alta pre .-
valência da cardiopatia está o grupo fértil de mulheres, 

naturalmente mais exposto à moléstia 4 ',11 ,137, I 48. 

SZEKELY e SNAITS 181 demonstraram uma diminuição da 

incidência da cardiopatia reumatica de 3,5% em 1942, para 

1,2% em 1971 e o aumento da incidência das cardiopatias 

congênitas de 0,14% em 1942 para 0,35% em 1971. 

o principal responsável por esta mudança 
,. 
e a di 

minuição da prevalência e o deClínio da severidadé da car 

dite reumática aguda, e a isto corresponde uma diminuição 

da incidência da doença valvar residual. 181 

Em nosso meio, porém, a cardiopatia reumática ll4 con 

tinua sendo prevalente e em percentagem eleva/da, consti 

tu indo a cardiopatia de maior risco durante a gravidez, 

quando encarada no aspecto quantitativo. 

A incidência descrita por CONRADSSON eWERK0 49 em 

1974 estava em torno de 1,3 a 3,7% (média 2%). 

Isto se deve aos seguintes fatos: 

1) melhoria dos conhecimentos médicos em relação 

ao tratamento da doença cardíaca na gravidez 



40 

2) melhoria dos tratamentos clínico e cirúrgico da 

doença cardíaca em geral e,em especial, da car 

diopatia reumática e com isto, o quadro da doen 

ça tem se modificado 

3) menor incidência da doença reumática, especial 

mente nos últimos dez anos. Finalmente,a doença 

reumática crônica de tipo estenose está incidin 

do em menor porcentagem no período de idade fêr 
-:-

til" 9· 

~equena proporçao de gestações em mulheres com mais 

de 29 anos de idade foi encontrada nestes grupos de ge.ê. 

tantes reumáticas havendo com isso maior risco de mortes 

maternas com o avançar da idade, o que pode ser um fator 

relevante no contexto geralI5.,20,15,38,4~. 

Asmiocardiopatias e a cardiopatia isquêmica -sao 

raras na gravidez. Em nosso meio,porêm,devemos destacar a 

importância da miocardiopatia chagásica 4,,143, pois a sua 

incidência vem aumentando nos últimos anos, devendo ser 

consideradas aqui as formas agudas, indeterminada e crôni 

ca. 

RUSH e col 158 ,1979,analisaram 697 mulheres com doen 

ça cardíaca que deram ~ luz entre 1972 a 1976, o que cor 

respondeu a 0,83% de todos os partos hospitalares neste 

período, sendo ~ue a doença reumática ocorreu em 65% dos 

casos e as ca~d~opatias congênitas em 14%. Por outro lado, 

pacientes que tinham se submetido a diferentes cirurgias 

constituíram 12%. O autor158 realizou seu estudo na 
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"Peninsula Maternity Services Hospitals ll
, Cape Town. 

Face ao seu maior contingente e seu alto risco, as 

cardiopatias reumáticas mereceram nossa especial atenção, 

devido às múltiplas facetas a serem consideradas na abor 

dagem deste tipo de paciente durante a gravidez. 

1.4 M04t~!id~de m~te4n~ devido a p4e~enç~ de e~4diop~ti~ 

~~~oei~d~ à 94~videz 

As estatísticas em diferentes períodos mostram que 
. . 

a incidência de mortalidade por moléstias do coração tem 

aumentado nas últimas décadas, pela diminuição de outras 

causas mais comuns, como a infecção e a hemorragia. 

HAMILTON 83 ,em 1947,analisou 25 anos de experiê~ 

cia na Clínica Cardiológica do Boston Lying ln Hospital 

encontrando uma mortalidade materna de 3,9% no grupo de 

1.335 gestantes cardíacas, sendo que 93% tinham doença 

cardíaca reumática. Verificou ele ainda, que a mortalida 

de no grupo de mulheres com idade entre 20 a 40 anos em 
/' 

Boston era da ordem de 0,45% no período de 1935 a 1945. 

Em 1960, MENDELSON 132 encontrou uma mortalidade ma 

terna de 0,84%,ou seja, 31 óbitos maternos em 3.690 gest~ 

çoes. 

GILCHRIST 76 ,em 1963,referiu que 94% das lesões 

cardíacas encontradas na gravidez são reumáticas e que 

a mortalidade materna entre pacientes cardíacas gesta~ 
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tes atendidas no "The Simpson Pavi11ion ofthe Roya1 

Infirmary" em Edimburgo,diminuiu de 6,3% no perto do de 

1928 a 1932, para 0,04% no período de 1958 a 1960, enquan 

to a mortalidade materna total diminiu 1,11% para 0,04% 

no mesmo período (representado por 6 mortes 

admissões) • . 

em 14.540 

Scha1we,1964,citado por CONRADSSON e WERXO"9. refe 

riu que a doença cardíaca foi a segunda causa mais co 

mum de morte àurante a gravidez na A1emanha,no período 

de 1958 a 1963. 

SRp176,em 1968,constatou na Checos1ovaquia que 

a mortalidade materna por cardiopatia durante a gestação, 

passou da quarta causa de óbito, no período de 1956 a 1961, 

para a segunda causa,no período de 1962 a 1966. 

VISSCHER e VISSCHER 19 ",em Michigan, demonstraram . 

ser a doença cardíaca na gravidez a princ·ipa1 causa de 

morte,no período de 1960 a 1968, sendo o mesmo constata 

do por COLE" 8" em Ohio, no período de 1955 a 1966, tendo 

a maioria das mortes ocorrido no parto ou imediatamente 
.. 

apos o mesmo. 

" JALAUVKA 102 ,em1970, em extensa revisão da 1itera 

tura, mostrou que a mortalidade materna aumentou de 0,4% . . 

a 22% no período de 1927 a 1964. Relacionada agora a mor , . 

ta1idade total na gravidez constataram um aumento de 5% 

a 35% de 1925 à 1968. 

Para SZEKELY e SNAITH 17 9. no "The New Cast1e General 
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Hospital" a · mortalidade materna total em pacientes cal' 

diacas gestantes com .d~ença cardtaca reumática entre 1942 

a 1971 era de 1,6\. do .total de pacientes e 1,1\ do total 

de gestações, não havendo mais mortes maternas ~ 1960, 

enquanto que no grupo de 61 paci~ntes em 71 gestações ~ 

plicadas pela fibrilação atrial, a mortalidade inaterna 

foi de .5\, devido a ca~diopatia e 4,.2\ devido à gestação; 

entretanto. desde 1958 não ocorreram mais mortes mateI' 

nas em 58 gestações consecutivas complicadas pela fibri 

lação atrlal.~ 

Nos estudos de RUSB 158 , em Cape Town, em 1979 a 

mortalidade materna em pacientes cardíacas na gestação 

foi 0,71\. A doença card{aca foi a mais importante causa, 

não obstétrica de morte materna.* 

1.5 Mo~alid4de do ~oduto eoneeptu4l 

Entende-se por mortalidade do produto conceptual 

a sua perda durante a gestação, durante o parto· e oos p~i 
. ,/ . meiros dias de v1da. Em outros termos, estamos cons1deran 

. -
do acima as perdas fetais precoces, intermediárias e 

tardias ·, bem como os óbitos neonatais. A presença da doen 

ça cardíaca durante a gravidez ê responsável pela 

mortalidade do concepto. 

* o grifo é nos~o 

alta 
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Para IIAMILTON 83
, no "Boston Lying in Hospital", a 

mortalidade fetal entre os casos favoráveis, isto é, com 

pequena repercussão hemodinâmica num período de 10 anos, 

foi 8,6%,enquanto que nos casos desfavoráveis foi de 31% 

e, no grupo de mulheres com fibrilação atrial, a mort.alida 

de fetal atingiu 50%. 

BUNIM e RUBRICUS 35 mostraram que a mortalidade p~ 

rinatal, para o seu grupo de pacientes com insuficiência 

cardíaca ç~ng~stiva era três vezes maior que a das pac~ 

entes com doença cardíaca compensada e quatro vezes maior 

que a das gestantes normais. GILBERT e co1 74
, estudando 

17.128 gestações, incluindo 279 pacientes cardíacas, ve 

rificaram que a mortalidade fetal, entre as pacientes na.o 

cardíacas era 1,6% e,entre as cardíacas, 3,2%, enquanto 

que para as cardíacas que desenvolveram insuficiência caI' 

díaca congestiva,era 10,5%. 

RUSSEL e COl 159, no ano de 1963, demonstraram dimi 

nuição da mortalidade perinatal em gestações complicadas 

pela doença cardíaca, enquanto que,para WALTERS 197 ,a mo~ 
/' 

talidade fetal é referida como sendo maior entre pacie~ 

tes hipertensas. 

No "New Castle General Hospital"1 7
\ a mortalidade 

fetal e neonatal no grupo reumático, no período 1942 a 

1971, foi igual a 8,3%, sendo 7,8% nas pacientes com rit 

mo sinusal e 17% naquelas gestações complicadas pela fi 

brilação atrial. A taxa de mortalidade perinatal modifi 

cou-se favoravelmente nas três últimas décadas. Foi refe 
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~ida taxa de 5, 2% pa~a todo o pe~íodo (sendo 4,8% nas ges 

tantes com ritmo sinusal e 10% nas com fib~ilação atrial>. 

A mortalidade perinatal diminuiu de 8,8% a 1951 para 3,5% 
. . 

no período entre 1962 a 1971. A cardiopatia materna sin 

tomática está associada com elevada mortalidade fetal. Em 

mulheres com cardiopatia assintomãtica ou tipo funcional 

I durante a gravidez, os Indices de .ortalidade fetal e 

neonatal sio os mesmos que nas mulheres sem cardiopatia' 

o índice de mortalidade fetal está significativamente e 

levado na~--c'ardiopatias tipo funcional 11, e alcança 12%, 

isto ê, duas vezes o índice do tipo I naquelas com tipo 

funcional 111 e 31% nas mulheres sintomáticas em repouso 

ou do tipo. funcional IV. 

UELAND 187 explicou um dos mecanismos pelo qual a 

cardiopa:tia materna ' pode afetar a saúde fetal, 'em con 

traste com os achados nas mulheres normais, e que vem a 

se~ o seguinte: a concentração de oxigênio' no sangue ve 

noso "misturado" diminui du~ante a gravidez nas mulheres 

com estenose mitral, mesmo de pequena repercussão hemodi 

nâmica. Isto está relacionad.o ao baixo débito / cardíaco 

em tais pacientes em comparação com a mulher grávida nor 

mal. 

UELAND e METCALFE 189 , mostraram a elevada incidên 

* o grifo é nosso 
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cia de prematuridade e o báixo peso ao nascer das crian 

~as de maes com cardiopatia mínima. Apesa~ da elevada in 

cidência da mortalidade fetal e neonatal em gestantes car 

díacas sintomáticas com cardiopatia reumática, -nao há 

evidências .de que as c~ianças de tais mães, . que sobrevi 

vam, tenham maior incidência de deformidades congênitas, 

com o decorrer dos anos. 

Neil e Swanson,segundo METCALFE e UELAND135,ampl~ 

ram os dados relevantes sobre a transmissão genética das 

cardiopatias .congênitas. Em 508 gestações em que um dos 

pais era portador de cardiopatia congênita, havia uma in 

cidência de 1,8% de cardiopatia congênita nos 
.. 

recem-nas 

cidos. Isto corres'Ç>onde a seis vezes . a incidência "nor 

mal" de cardiopatia congênita. As gestações em mães cia 

nôticas culminaram com alta incidência de aborto espon 

tâneo (60% ou máis) .e as crianças nascidas vivas dessas 

mães são pequenas quando comparadas com as·- crianças de 

pais acianôticos. Isto sugere que as condições int~a-ut~ 

rinas podem ter influência nas mulheres cianôticas rela 

cionadas provavelmente com o baixo suprimento~e oxigê 

·nio ao feto. Devido ao efeito teratogênico da hipôxia, 

pode-se afirmar que a cianose da mãe, por qualquer caus~ 

está associada ã elev~da incidência de perda e/ou defor 

midade fetal. 

Copeland e col, segundo CONRADSSON e WERxlJ lt 
9., nota 

ram alta incidência de pe~das fetais nas pacientes com 

cardiopatias cianôticas ou acompanhadas de Hipertensão 
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Pulmonar. 

CANNELL e VEBNON 39 -referem-se ao trabalho de BARNES 

14 que mostra a associaç~o entre o n!vel de Hemat8crito 

e o prognóstico da gestação em mães com cardiopatia con 

gênita. Assim, em mães com hematócrito 60, doze gest~ 

ções terminaram em aborto e duas em parto prematuro, e 

destes, um morreu. Em mães cianóticas com hematôcrito en 

tre 48 e 60, dezesseis gestações terminaram em seis abor 

tos, nove crianças prematuras e um nascimento a termo, 

sendo que três destas crianças morreram posteriormente. 

Finalmente, em mães cianóticas com hematócrito menor que 

48, vinte e oito gestações terminaram em quatro abortos, 

onze prematuros e onze crianças a termo, sendo que duas 

crianças vieram a falecer. 

RUSH e col 158 ,em 1979,em Cape Town, referiram que 

a mortalidade perinatal nao era signi~icantemente maior 

do que na população geral no per!odo janeiro de 1972 a 

dezembro de 1976. Assim a mortalidade perinatal no grupo 

de gestantes cardlacas foi de 4,45%, sendo maior que a 

da população geral para o meSmo período, ou s'ej a, 3,75%, 

porém esta diferença não é estatisticamente significante. 

1.6 A doença ~eumãt~ca na ge~tação do ponto de vi~ta de 

Saúde Púb.t~c.a 

o "Committee on Maternal Welfare of the M3.ssachusetls 

MedicaI Society" tem, entre suas funções,o estudo dos óbi 
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tos maternos na gestação ou até três meses após a mesm~ 

JEWETT10",em 1957,resumiu a experiência deste Comitê,mo~ 

tl"ando a diminuição da mortalidade materna de 1941 a 1955, 

a redução do número de abortos terapêuticos e a melhor 

assistência às gestantes cardíacas. O autor referiu que 

a mortalidade mate~na no Estado de Massachusetts dfurinuiu 

de 2,88%, em 1941, para 0,33% em 1953. Este declínio da 

mortalidade materna vem sendo observado por diferentes au 

tores progressivamente ao longo de vários anos. Estudo 

interamerlcano de mortalidade em são Paulo mostrou morta 

lidàde materna de 8,7% no município de são Paulo no p~ 

ríodo de 1964~1972, segundo LAUSll"~ 

Em que pese o declínio da incidência da d~areu 
.- . 

matlca na Inglaterra e nos Estados Unidos,ela permanece 

alta entre nós e, além disso; a doença ca~díaca ·na gravi 

dez é reconhecida como a causa não obstét~;ca mais impor . 

tante de mo~talidade matern~, segundo o trabalho de RUSH 

e COl 158 em Cape Town. 

Assim,os diferentes procedimentos clínicos e ou 

cirúrl?;icos utilizados para tL'atamento da doença reumáti 

ca nos períodos gestacional e intergestacional, o grande 
.. 

numero de meninas acometidas anualmente pela doença, o 

maior risco cardiólogico, (dependendo do tipo funcional) 

e o maior núme~o de deformidades congênitas no grupo de 

pacientes com próteses metálicas, devido ao emprego dos 

anticoagulantes', orais, fizeram com que nossa atenção se 

vol tasse ao estudo da doença reumática, parto e puerpério. 
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Por representar ela em torno de 73,78% das cardiopatias 

na gravidez, segundo HANSTED; ANDRADE e BISCEGLI 85 (pri~ 

cipalmente a estenose mitral, que atinge a mulher na pro 

porção de quatro mulheres para um homem), e estar rela 

cionada às baixas condições sócio-econômicas, fez-se ne 

cessário o estudo do tema através do emprego de metodolo 

gia adequada. Deste modo, graças a um programa educativo 

e a uma assistência médica correta, poderemos conscientizar 

a população para este problema, e através de vigilância 

clínica adequada serem reduzidas as taxas de mortalidade 

materna e do concepto, bem como, através da utilização das 

medidas preventivas,diminuir não apenas o número de ges 

tantes esperadas portadoras de doença reumática,como tam 

bém o seu risco cardiológico e gravidico. 
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2. OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo estudar a cardiop~ 

tia reumática no ciclo grávido-puerperal com a fina~e ~ 

1) conhecer os diferentes fatores Que contr:ibJ.em p~ 

ra o agr~vamento do risco cardiológico e • grav.!. 

dico • . 

~crever e analisar a evolução da gravidez nos 

diferentes grupos e subgrupos de:mulheres ge!! . 

tantes com cardiopatia reumática. 

3) caracterizar a mortalidade materna e perdas do 

produto conceptual em cada um dos grupos e sub 

grupos de cárdiopatia ~eumática. 

~) propor medidas de assistência a esse grupo de 

gestantes de alto ~isco, baseado nos resultados 

obtidos. 
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I 

3. MATERIAL E METODO 

3 • 1 MaA:eJt..tal 

Foram consideradas para estudo todas as pacientes 

portadoras de cardiopâtia reumática, matriculadas no Pro 

grama de Cardiopatia e Gravidez, no setor de Valvopatia . . 

do Instituto "Dante Pazzanese" de Cardiologia da Coorde 

nadoria da Assistência Hospitalar da Secretaria de Saú 

de do Estado de são Paulo, no período de 01/06/75 a 30/ 

10/79, que satisfizessem os seguintes critérios de in 

clusão: 

a) que tivessem o diagnóstico de cardiopatia reumá 

tica confirmado clínica, laboratorial e/ou ci 

rurgicamente. 

b) nao fossem portadoras de outra patologia própria 

ou associada à gestação que a doença reumática. 

c) que tivessem se submetido a pelo menos 3 consul 

tas cardiológicas durante a gestação e receben 

do assistência pré-natal simultânea. 

d) tivessem feito exame clínico-cardiológico, exa 

mes laboratoriais e o eletrocardiograma de roti 

na; e em casos especiais ao teste de função res 

piratória e/ou ecocardiograma. 

e) tivessem feito uma consulta de pós-parto, com a 

indispensável informação sobre o peso do recém-
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nascido ao ' nasc~r e sua condição de saúde. 

f) fizessem parte dos grupos clínico e cirúrgico 

com doença reumática acompanhadas no setor de 

Valvopatia do Instituto "Dante Pazzanese" da 

Cardiologia, ou a ele fossem encaminhados pelo 
. ' 

grupo de triagem desta Instituição, após encami 

nhamento de outros órgãos da saúde da comunida 

de, tais como: a Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de são Paulo, eos serviços de saú --- .... .. 

de da Prefeitura e do Estado. 

Foram assim incluidas 274 ,pacientes com doença reu 

mâtica em 301 gestações, no ,grupo em estudo e ~egula~eg 

te matriculadas no Programa de Cardiopatia e Gravidez do 

Instituto "Dante Pazzanese" de Cardiologia. 

As gestantes com cardiopatia reumática foram assim 

divididas em 2 populações principais: o assim chamado 

"grupo I ou clínico" e as do "grupo II ou ciri1rgico". 

As gestantes do grupo ciri1rgico foram subdivididas 
", 

em três subg~upos a saber: cirú~gico "1" subgrupo das pa 

cientes submetidas a comissurotomia valvar, cirúrgico 

"2" subgrupo ,das pacientes submetidas a implante de 

teses metálicas tipo Starr-Edwards, e cirúrgico "3" 

grupo das pacie~tes submetidas a implante valvar de 

tese biológica de dura mater. 

... 
p~o 

sub 

o grupo I ou clínico é constituido por pacientes 

cardíacas reumáticas, não operadas do coração e em acom 
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panhamento clínico du~ante a g~avidez. Compreende " este 

grupo 168 pacientes acompanhadas em 180 gestações. 

o grupo 11 ou cirúrgico é constituido por 106 paci 

entes acompanhadas em 121 gestações assim distribuídas: 

1) o subgrupo submetido a comiss~otomiaval~com 

posto de 65 pacientes acompanhadas em 78 gest! 

-çoes; 

2) o subgrupo submetido ao implante de p~tese va! 

vares metálicas do tipo Starr-Edwards; composto 

de 17 pacientes acompanhadas em 19 gestações, e 

o 

3)subg~uposubmetido ao implante de prótese valv~ 

~es biológicas de" du~a-máter " composto de 24 pa 

cientes acompanhadas em 24 gestações. 

3.2 Mét:odo 

3.2.1 Na p~imei~a consulta cardiológica para gestan 
;' 

tes inscritas no Pro2rama de C~diopatologia e Gravi 

dez, o procedimento foi o seguinte: 

3.2.1.1 preenchimento· da ficha de atendimento 

no Programa de Cardiopatia e Gravidez, padronizada 

por ANDRADE e col 10 e oficializada pelo Instituto 

"Dante Pazzanese" de Cardiologia, (anexo 1 - folhas 

1 a 5) com antecedentes pessoais, cardiológicos, obs 

tétricos, e a história da gestação atual·. 



3.2.1.2 solicitação dos exames de rotina que com 
preenderam hemograma,- urina tipo 'I, glicemia, sistema 

A B O e fator Rh, reação de Sabin e Feldman, -reaçao 

de Paul Bunnel, reaçao de Machado Guerreiro e do ele 

trocardiograma. 

3.2.1.3 avaliação ·clínica da paciente e . deter 

minação do seu tipo funcional atual segundo a classi 

. ficação do "New York Heart Association". A partir 

disto~ . .foi, estabelecido o nível de risco . cardiológico 

e gravídico inicial. 

3.2.1·.4 encaminhamento ao Serviço de Pré-Natal 

para acompanhamento .obstétrico apÓs o exame e orienta 

ção cardiológica, quando a paciente ainda nao estives 

se sendo s~bmetida aos cuidados de atenção pré-natal. 

3.2.1.5 preenchimento do manual de orientação ã . . 

gestante cardíaca (anexo 2 - folhas 6 '-a 9), que per 

manecia em poder da paciente. 

3.2.2 acompanhamento das gestantes cardíapas em con 

sultas agendadas, conforme o grau de risco cardiológi 

co, que era avaliado a cada consulta. 

3.2.2.1 preenchimento da ficha de evolução cli 

nica no P~ograma de Cardiopatia e Gravidez, padróniz~ 

do por ANDRADE e col10,que faz parte do anexo 1. 

Na eventualidade de qualquer alteração no acompanha 
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mento cardiológico da paciente, relatório detalhado era 

encaminhado ao obstetra. 

3.2.2.2 solicitação dos exames de controle nas con 

sultas de retorno para reavaliação e que compreenderam h~ 

moglobina, hematócrito, urina tipo 1 e em casos especiais 

prova de função respiratória e ecocardiograma. 

3.2.2.3 orientação cardiológica às gestantes cardía 

cas reumáticas e seus familiares, a cada consulta e em 

cursos regulares em relação à sua alimentação, ganho de 

peso mensal, hábitos de vida, esforços físicos, uso de me 

dicação cardiológica, além de outros cuidados de ordem g~ 

ral em relação à gravidez, parto e puerpério. 

3.2.3 assistência pré-natal - As pacientes ca~díacas reu 

máticas matriculadas no Programa de Cardiopatia e Gravi 

dez, fizeram pré-natal em diversos serviços a saber: . . 

- Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza da Faculda 

de de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

- Instituto Nacional de Assistência Médica e Previ 

dência Social (INAMPS), 

- Serviços de pré-natal do Departamento de Saúde da 

Comunidade. 

- Serviços de pré-natal da rede da Coordenadoria de 

Saúde do Município de são Paulo, do Estado de São 
\ 

Paulo, ou ainda em sociedade de medicina de grupo 
! 

ou em méciicos de clínica particular. 



58 

Ao té~mino da assistência pré-natal,a gestante car 

díaca era encaminhada ao hospital-maternidade, com relató 

rio sucinto, cardiológico e obstétrico, para assistência 

clínica, ou quando isso fosse necessário, a qualquer 
.. 
epo 

ca da gestação ou por ocasião do parto. 

3.2.4 assistência ao parto e puerpério sempre realizada 

em ambiente hospitalar. 

3.2.5 o resultado do término da gestação ~oi anotado em 

impresso próprio do programa (anexo 3 - folha la) e pree~ 

chido pelo obstetra da paciente, com os dados do parto, as 

condições maternas e do concepto. 

Assim, foram obtidos os seguintes dados; local, ti 

po e data do parto, peso e as condições de saúde do recém 

-nascido ao nascer e idade gestacional (baseado na 

da última menstruação). 

data 

3.2.6 no pós-parto, as puérperas dos dois grupos "I" e "lI" 

foram reavaliadas, após 45 dias, através de ex~me clíni 

co-cardiológico e eletrocardiográfico e estabelecido o 

seu tipo funcional segundo a "New York Heart Association ll
• 

3.2.7 o recém-nascido era por nós examinado na tentativa 

de evidenciar malformações congênitas, dando ênfase ao 

exame dos sistemas cardiovascular, respiratório, ósseo e 

neuromuscular. Em caso de qualquer deformidade, o 
.. 

recem-nas 

cido era encaminhado aos serviços especializados de pedia 



59 

tria da comunidade. Os dados dos recém-nascidos eram en 

tão anotados em local especial da ficha materna e q~e fa 

zem parte da folha 3 e 4 do anexo 1. 

Assim, a partir dos resultados obtidos,foi possível 
. . 

a'(aliar e comparar os ··dois grupos "I" clínico e "r!"" ci 

rúrgico. Baseado nos resultados das gestações consideran 

do-se a idade das pacientes, o número de gestações, a pa 

ridade, o· diagnóstico clínico cardiológico, o tipo funci~ 

nal na pri~ei~a consulta e no pós-parto, o eletrocardio 

. grama, a idade gestacional, tipo de parto, peso do 
.. recem 

-nascido ao nascer, óbito materno, perdas do produto con 

ceptual e intercorrências clínicas, cirúrgicas e obstétri 

cas, elaboramos uma série de tabelas e quadros que demon~ 

tram as características de cada grupo ede seus subgrupo~ 

3.2.8 .T:e5.te..6 

3.2.8.1 Anã!i.6e. de. va4iância 

A fim de verificar a significância de even 

tuais diferenças da média de peso ao nasce~,segundo os 

grupos estudados, foi empregado um modelo de análise de 

variância. Neste caso, o modelo corresponde ao modelo fi 

xo '(os grupos são pré-estabelecidos'), a um critel"'io de 

classificação (grupos). Ver por exemplo BERQuB e C01 21 
• 

. 3.2.8.2 C:o n.tJl.a.6.te..6 de. Sche.~ ~ é: 

Com o objetivo de individualizar as diferen 

ças significativas indicadas de maneira geral pela análi 
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se de variância, utilizou-se dos contrastes de Scheffê pa 

ra a comparação de médias entre os grupos SCHEFFE 166
• 

3.2.8.3 Te~xe de F~~he~ 

Com o objetivo de testar eventuais diferen 

ças de proporçoes entre os grupos estudados, proporção de 

óbitos maternos, perdas conceptuais, o teste de Fisher foi . . 

utilizado, segundo especificações de BERQUO e C01 21 • 

Todos os testes foram realizados ao nível 

de significância de 10%. 
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4. RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

4.1.1 Pe~o ao na~e~ 

O·peso médio dos recém-nascidos do grupo "lI" 

.ou cirúrgico foi significativamente menor que o correspog 

dente· do grupo "I" ou clínico. 

Os resultados constituem a tabela 1 a seguir. 

TABELA 1 - PESO AO NASCER DOS FILHOS DAS GESTANTES CARDtA 
CAS REUMÁTICAS ESTUDADAS NOS GRUPOS "I" E "lI". 

GRUPO N9 DE CASOS PESO ~IO· (gramas) 

"I" 172 3.141.63 

"lI" 104 2.957.84 

No grupo "lI" ou cirurgico,o peso dos 
.. 

recem-

nascidos nos subgrupos (comissurotomizadas, prótese vaI 

var metálica Starr-Edwards e prótese biológica de dura-
• 

máter) foram os:seguintes: 
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TABELA 2 - PESO AO NASCER DOS FILHOS DAS GESTANTES CARDfA 
CAS REUM!TICAS ESTUDADAS NOS SUBGRUPOS DO GRU 
PO 11. 

SUBGRUPOS DO GRUPO 11 ' NtK:Ro DE rP..soS 

(1) Comissurotomizadas (COM) 72 

(2) Prôtes.~ . .. D!etálica de 
Starr-Edwards (PSE) 10 

La) Prótese dura-máter (PDM) 22 

PESO ~DIO 
(gramas) 

2.984,51 

2.720,00 

2.978,64 

Neste grupo "11" os pesos dos recém-nascidos no 
' . 

subgrupo prótese va1var metálica Starr-Edwards (PSE) fo 

ram menores que nos outros dois subgrupos comissuroUEÜza 

das (COM) e prótese de dura-máter (PDM), 6 que pode, pelo 

menos em parte, ser explicado pela ação do anticoagulan 

te oral, usado por estas pacientes durante toda a ge~ 

taçã02S ,S6,82 o que fez com que o peso dos recém-nascidos 

ao nascer no ~rupo "11" ou cirúrgico fosse menor que o do 

grupo "I" ou Clínico. 

Não hã outro agravante, pois sabe-se que a prót~ 

se metálica por si só não influencia o peso do 

cido188 • 

.. 
recem-nas 
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Para urna melhor análise dos resultados do peso 

ao nascer dos recém-nascidos nos diferentes grupos estuda 

mos o desvio padrao. 

TABELA 3 - PRINCIPAIS RESULTADOS DOS PESOS DOS REC~M-NAS 

CIDOS NOS GRUPOS EM ESTUDO. 

GRUPOS M PESO Mf:DIO EM DESVIO PADRÃo 
(granas) (em gramas) 

Clínico 172 3 141,63 540,63 

;': Cirúrgico "1" (COM) 72 2 984,51 555,75 

~~ -:,': Cirúrgico "2" (PSE) 10 2 720,00 670,11 

;'c ;': :,': Cirúrgico " 3" (PDM) 22 2 978,64 511,07 

sub total Cirúrgico 104 2 957,84 558,08 

T O T A L 

.. '~ Cirúrgico 

.' .. '. Cirúrgico li"". 

-I: ;'( ;': Cirúrgico 

"1" 
"2" 
"3" 

276 3 072,37 

(comissurotomia) 
(prótese de Starr-Edwards) 
(prótese de dura-m&ter) 

553,32 

TABELA 4 - RESULTADOS DA ANÁLISE DE VARIÂNCIA NOS GRUPOS 

EM ESTUDO. 

FONTE DE V PKlAÇÃO SOMA DE GRAUS DE QUADRAW F 
QUADRA.roS LIBERDADE J~DIO OBSERVAm 

Entre grupos 2.815.710 3 938 570,00 3,13 

I'entro dos grupos 81.435.761 272 299 396,18 -

TOTAL 84.251. 471 275 - -

* Significante ao nível de 10% (valor crítico, correspon 
dente ao 90 0 percentil da distribuição F. com 3 e 272 
graus de liberdade (2.107). 
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TABELA 5 - ' RESULTADOS DOS CONTRASTES DE SCHEFF~ NOS GRUPOS 

EM ESTUDO. 

eot-rr:>~ÇÃO 
VAJ.JJR 00 VAIJJR cR!TI RESULTAm CONTRASTE CO a 10% 

1. Clínico - ~dia Ci.rÚr 741,74 632,90 Significante 

gicos (a) 

2. clÍnico - ~dia Ci.rÚr 183,79- 170,87 Significante ...,. 
gicos (b). ,. 

3. Clínico - C:i.rÚrgico 1 157,12 193,10 Não. signifi 
cante 

4. ClÍni 00- CirÚrgico 2 421,63 447,49 Não. signifi , 
cante 

5. clínico - CirÚrgico 3 162,99 311,49 Não signifi 
cante 

6. Cirúrgioo 1 ~ Cirúrgi 264,51 464,25 Não signifi 

002 cante 

7. CirlJr:gico 1 - C~i 5,87 335,11 Não signifi 

co3 cante 

/ 

8. Cirúrgico 3 - Cirúrgi 258,64 524,65 Não signifi 
. - . " . - cante -

002 

(a) pese para grupo. clínico. = 3 e pese para cada grupo. ci 

rúrgico = -1 ', 

(b) pese para grupo. clínico. = 1 e peses para grupes cirúr 

gico.s 72/104, 10/104 e 22/104, respectivamente. 
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A segui~ analisamos as distribuições dos pesos 

dos recém-nascidos ao nascer nos grupos de gestantes caI' 

diacas reumáticas divididas em 3 tipos: até 2.500 g, de 

2501 a 3000g e 3001g e mais. 

TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO DOS PESOS DOS REC~M-NASCIDOS NOS 

GRUPOS DE GESTANTES CARDfACAS 

~ 
2.501 3.001g 

ATÉ 2.500g a e 
GRUPO 3.000g mais 

"I" Clínico 20 (11,62%) 56 (32,55%) 96·(55,80%) 

"lI" Cirúrgico "l"(COM) 10 <13,88%) 26 (36,11%) 36 (50,00%) 

Cirúrgico "2"(PSE) 4 (40,00%) 2 (20,00%) 4 (40,00%) 

CirÚrgico "3"(PIM) 4 (18,18%) 6 (27,27%) 12 (54,54%) 

A partir dos dados acima, pudemos obse~var que, 

exceto no subgrupo prótese de Starr-Edwards, nas demais 

populações de gestantes estudadas, o peso dos ,recém - n a~ 

cidos ao nascer em mais de 50% dos casos estavam na faixa 

xa de 3.00lg e mais. Isto pode ser em parte explicado pe 

lo uso do anticoagulante oral, que é responsável por re 

tardo de crescimento e do ganho de peso das crianças do 

b . .. • "2,,82 e84 
SU grupo clru~gtCo • Outro aspecto a ser analisa 

I 

do é que a porc~ntagem de recém-nascidos de baixo peso 
I 

que, no grupo clínico (11,62%) é pouco superior ao que 

ocorre para a população em geral em nosso meio (isto 
.. 
e 
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9,7% segundo MONTEIR0 138
) para o grupo cirúrgico 

a 24,02\· valor que é considerado muito elevado. 

atinge 

4.1.2 1 da.de da.6 9 u .tantu 

A idade das .gestantes nos grupos "I" e "lI" e 

neste último em seus subgrupos variou de 17 a 45 anos. A 

média de idade pode ser constatada na tabela 7. 

TABELA 7 - IDADE ~DIA DAS GESTANTES ESTUDADAS GRUPO "I" 

E ,iII" E SEUS SUBGRUPOS. 

GRUPOS 

"1" ·- Clínico 

"II"- Cirúrgico 

Cirúrgico "1" (COM) 

Cirúrgico ,lI 2" (PSE) 

Cirúrgico " 3" (PIl1) 

N9 DE .CASOS 

180 

121 

78 

19 

24 

IDADE M~DIA 
(ANOS) 

~7,27 

29,67 

30,15 

31,00 

27,83 

A idade média do grupo "lI" ou cirúrgico era de 

. 29,67 anos em comparação com a idade do grupo "I" ou cli 

nico 27,27 anos. Isso até certo ponto poderia ser espera 

do, pois a conduta clínica conservadora e a nao existên 

cia de uma prótese ideal, fizeram com que as pacientes 

mais severament~ comprometidas engravidassem em idade mais 

avançada, após o implante das próteses. No caso da prote 
. -
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se de dura-máter, a idade média menor, pode ser devida ao 

fato de que o período de estudo ter sido precedido por um 

grande número de implantes de prótese biológicas de dura-

máter em mulheres jovens, por ser considerada, na 
... 
epoca, 

como uma prótese de boa viabilidade e sem os riscos da an 

ticoagulação e dos fenômenos tromboembólicos. 

Os grupos "pl e "11" com seus subgrupos ap~ese~ 

tam em relação ao tipo funcional da "New York Heart 

Association" (em relação ao esforço físico) a seguinte dis 

tribuição. 

TABELA 8 - TIPO FUNCIONAL DAS GESTANTES CARD!ACAS REUMÁTI 

CAS DOS GRUPOS "I" E "lI" (TOTAL DE GESTAÇéJES). 

~ NAL I 11 111 IV 
GRUPOS 

I - Clínico l35(75,009ó ) 32Cl7,70%) 10 (5,55%) 3 (1,66%) 
/ 

11 - Cirúrgico 78(64,46%) 35(28,92%) 8 (6,61% ) - -

Cirúrgico "1" (COM) 51 (65 ,38%) 23 (29,48%) 4 (5,20%) - -

Cirúrgico "2" (PSE) 14 (73,63%) 3 (15,75%) 2(10,52%) - -
Cirúrgico "3" (PDM) 13 (54,16%) 9 (37 ,50%) 2 (8,33%) - -
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A an~lise d~ tabela revelou que no grupo clIni 

co chegaram grávidas, ao programa, mulheres do tipo fun 

cional IV (altamente desfavorável), porém no grupo 11 ou 

cirúrgico não encontramos mulheres neste tipo funcional. 

Os tipos funcionais I e 11 da "New York Heart Association" 

são conside"Y';:l.dos como casos favoráveis, e representam o 

maior contingente. 

A maior porcentagem de casos desfavoráveis no 

grupo I ou clInico foi de 13 casos, sendo 10 (5,55%) no 

tipo funcional IV; enquanto que no grupo 11 ou cirúrgico 

foi de 8 casos (6,61%) assim distribuidos: 4 (5,20%) no 

subgrupo cirúrgico "I", 2 casos (10,52%) no subgrupo ci 

rúrgico "2" e 2 casos (8,33%) no subgrupo cirúrgico "3". 

4.1.4 .N~me~o de ge~ta~õe~ 

O número de gestações nas mulheres portadoras 

de cardiopatia está assim distribuIdo: (tabela 9). 

TABELA 9 - NÚMERO DE GESTAÇÕES DAS PACIENTES CARDfACAS 

REUMÁTICAS ESTUDADAS NOS GRUPOS "I" E "11" E 

SEUS SUBGRUPOS. 

GRUPOS PRIMIGESTAS SECUNDI TERClGESTAS QUARTlGESTAS 
GESTi'-S - E MAIS 

"I" 
Clínico 58 (32,22%) 45 (25,009ó ) 18 ClO,OO%) 59 (32,77%) 
1111" 
Cirúrgico 39 (32,23 9ó) 38 (31,LfO%) 19 (15,70%) 25 (20,66%) 

Cirúrgico 
111" (COM 25 (32,05%) 27 (34,51%) 12 Cl5,385'ó) 14 (17,94%) 
Cirúrgico 6 (31,57%) 6 (31,5n) 3 (15,78%) lf (21,05%) 
"2" (PSE) 
Cirúrgico 8 (33,33%) 5 (20,5396) 4 (16,66 9ó) 7 (29,16%) 
"3" (PDM) 
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Percebe-se que o número de mulheres p~imige~ 

tas é aproximadamente igual ao das grandes multí~ (oam 

quatro gestações e mais) em todos os, g~upos. 

4.1.5 T~po de p«4to 

A distribuição do tipo de p~to nos diferentes 

grupos constitui a tabela 10. 

TABELA 10 - TIPO DE PARTO NAS GESTANTES CARDfACAS REUMÁ 
TlCAS OOS GRUPOS 111" E "lI" • 

. ~ PARTO CESÁREA FORCIPE NORMAL 
GRUPOS -

"I" ClÍnico 75 (42,85\) 43 (24,57\) 57 (32,57\) 

"n" CirÚrgico 51 (48,ll%) 25 (23,58%) 30 (28,30%) 

Ci:r:Úrgico "1" (COM) 35 (47,34%) 14 (19,17%) 24 (32,87%) 

Ci:r:Úrgico "2" (PSE) 5 (50,00\) 3 (30,00%) 2 (20,00\) 

Ci:r:Úrgico "3" (PIM) li (45,83%) 8 (33,33%) 4/(16,66%) . ' . 

Em todos os grupos e subgrupos de gestantes es 

tudadas encontrou-se uma maior porcentagem de partos ti 
. . 

po cesárea. Assim, encontramos 42,85% de partos 

no grupo clínico e 48,11% no grupo cirúrgico, por 

ve1 indicação obstétrica e segundo COSTA.'52 estes 

.. cesarea 
... 

prova 

dados 
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são considerados elevados mesmo para pacientes cardíacas . 

Isto decorre do tipo de atenção à gestante cardíaca 
... 

na. e 

poca do parto, podendo agravar os seus riscos cardiológi 

co e obstétrico 7l
• 

Durante o ciclo grávido-puerperal ocorreram as 

seguintes cirurgias cardíacas nas pacientes em estudo. 

TABELA 11 - CIRURGIAS CARDtACAS EM PACIENTES 

NO CICLO GRÁVIDO-PUPERPERAL 

REUMATICAS 

~ 
"I" "11" OU CIRORGICO 

DE CIRURGIAS OU CL!NICO 1 (COM) 2 (PSE) 3 (PDM) 

Comissurutomia 2 5 - .... 

Circlagem 2 - - -

PrDtese Starr-Edwards 
(PSE) - - .... ..... 

P:rútese dura - rnáter 
(PDM) - 1 - 1 

PrÔtese de Pericárdio 
bovino - - .... 1 

Assim ~o grupo clínico ocorreram 4 casos (2,22%) 

de cirurgia em 180 gestações estudadas, e no grupo . ... 
Clrur 

gico 8 casos (6,61%) em 121 gestações que distribuidas p~ 
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los subgrupos "1" (COM) apresentou 6 casos (7,69.%) em 78 

gestações; no subgrupo cirúrgico "2" (PSE) não foram veri 

ficados casos de cirurgias cardíacas em 19. gestações en 

quanto, que no subgrupo cirúrgico "3", prótese de dura-má 

ter (PDM), foram observados 2 casos (8,.33%) em 24 o gest~ 

-çoes. 

A ausência de cirurgias cardíacas no subgrupo 

cirúrgico "2" evidencia mais uma vez a boa durabilidade 

deste tipo de prótese e a manutenção das condições hemodi 

nâmicas da paciente durante a gravidez. Nesta prótese, se 
o • 

não fossem os riscos da anticoagulação, e os fenômenos 

tromboembólicos, que em posição mitral podem atingir ci 

fras de 5% em média (para pacientes corretamente anticoa 

guIadas em até 3 anos de seguimento pós-opera~ôrio), e 

as deformidades congênitas Csíndrome warfarínico)81 pode 

ria ser teoricamente ·0 procedimento cirúrOgico ideal (quan 

do utilizadas com fluxos.central) em relação à gravidez51 , 

4.1.7 Db.i..tOA ma.teltnOA 

Estudaremos agora o número de Óbitos maternos 

nos grupos "I" e "lI", como segue. 
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TABELA 12 - DISTRIBUIÇÃO DOS dBITOS MATERNOS DURANTE A GFA 

VIDEZ, PARTO E PUERP~RIO (ATf 2 MESES APds O 

PARTO) NOS GRUPOS "I" OU CL1NICO E "11" OU CI 

CORGICO. 

GRUPOS N9 DE CASOS dBITOS % RITMO 
ESTUDADOS MATERNOS CARDtACO 

"I" Clínico 180 2 1,11 FA (2) 

"11" Cirúrgico 121 3 2,47 

-

Cirúrgico "1" (COM) 78 2 2,56 RS (1) 

FA (1) 

CirÚrgico "2 11 (PSE) 19 1 5,26 FA (1) 

CirÚrgico "3 " (PDM) 24 - - -

LEGENVA: FA = Fibrilação atrial 

RS = ritmo sinusal 

Em 301 gestações estudadas nos grupos "I" e "11" 

encontramos 5 casos de óbitos maternos (1,66%), sendo que 

em 4 casos as pacientes estavam em ritmo de fibrilação a 

trial, o que aumenta consideravalmente a taxa de mortali 

dade materna 6S ,167,179. De outro lado, o subgrupo prótese 

de Starr-Edwards é ainda o de maior risco, face aos fenô 

menos tromboembólicos. Por conferir a fibrilação atria1 

maior risco à gestélDte, este ritmo deve ser revertido a 
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ritmo sinusa1 68 ,168. No grupo clínico observou-se mortali 

dade materna de 1,11% enquanto que no cirúrgico ela foi 

TABELA 13 - ÓBITOS MATERNOS E AS SOBREVIVENTES SEGUNDO OS 

GRUPOS ESTUDADOS DE PACIENTES REUMÃTICAS 

GRUPOS dBITOS SOBREVIVENTES TOTAL 

Clínico 2 178 180 

'Cirúrgico 3 118 121 

T O T A L 5 296 301 

O teste exato de Fisher para BERQUO e C01 21 com 

P = 0,32 não revelou diferença significante, a 10%, entre 

as propo~ções de óbitos nos dois grupos. O que pode sug~ 

rir que apesar dos riscos diferentes, estes poderão ser 

diminuídos em decorrência de melhor atenção cardiológica. 

4.1.8 P~~da~ da p~aduta eane~ptual 

A análise a seguir refere-se a perdas do prod~ 

to conceptual no grupo de gestantes cardíacas reumáticas. 
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TABELA lLf - DISTRIBUIÇÃO DAS PERDAS DO PRODUTO CONCEPTUAL 

NOS GRUPOS E SUBGRUPOS ESTUDADOS DE GESTANTES 

REUMÁTICAS. 

GRUPOS N9 DE PERDAS DO PRODU PORCENTAGEM (%) CASOS DUTO CONCEPTUAL 

I Clínico 180 8 4,44 

11 Cirúrgico "1" (COM) 78 5 6,41 

Cirúrgico "2" (PSE) 19 8 42,10 

Cirúrgico "3" (PDM) 24 2 8,33 

Verificou-se, aSSlm, que o maior número de pe~ 

das do produto conceptual ocorreu entre as pacientes ge~ 

tantes portadoras de prótese de Starr-Edwards 42,10% (on 

de ocorreram 6 abortos, 1 prematuro com óbito neonatal e 

um óbito fetal intra-uterino0, o que pode ser' explicado 

pelo maior risco, devido ao uso de anticoagulação oral nes 

tas pacientes 201 • 

TABELA 15 - DISTRIBUIÇÃO DAS PERDAS DO PRODUTO CONCEPTUAL 

NOS GRUPOS CLfNICO E CIRÚRGICO EM RELAÇÃO AOS 

NASCIDOS VIVOS. 

/' 

GRUPO NASCIDOS PERDAS TOTAL VIVOS 

Clínico 172 8 180 

Cirúrgico 106 15 121 

T O T A L 278 23 301 

Entre as gestantes dos grupos estudados, apli 
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" cado o teste exato de Fisher, segundo BERQUO e co1 21 com 

P= 0,01 nível de significância de 10% a proporção de per 

das no grupo clínico 4,44% é significantemente menor do 

que a proporçao no grupo cirúrgico 12,39%. 

De outro lado, as perdas conceptuais entre as 

gestantes dos grupos cirúrgicos revelou: 

TABELA 16 - DISTRIBUIÇÃO DAS PERDAS DO PRODUTO CONCEPTUAL 

NO GRUPO CIRÚRGICO E SEUS SUBGRUPOS. 

GRUPOS - -.- PERDAS NASCIDOS VIVOS TOTAL 

Cirúrgico 2 8 11 19 

Cirúrgico 1 e 3 7 95 102 

T O T A L 15 106 121 

" O teste exato de Fisher, segundo BERQUO e col 21, 

com P= 0,0003 revelou ao nível de 10%,que a proporção de 

perdas do subgrupo cirúrgico "2", ê significantemente maior 

do que nos subgrupos "1" e "3" em conjunto. Entre estes 2 

subgrupos "1" e 113", com P= 0,52 não houve diferença Sl~ 

nificativa. 

As deformidades nos grupos "I" e "11 11 estão na 

tabela a seguir. 

Assim, ao estudarmos as deformidades congênitas 
; 

verificamos sua maior frequência nas pacientes com próte 

se Starr-Edwards e com comissurotomia valvar, sendo que 
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neste último, o caso com comunicação interventricular (CIV») 

síndrome de Down e que apresentou broncopneumonia, pode 

estar relacionado à idade da mãe 2 ,47 (45 anos), a proble 

mas de ordem genética, à severidade da lesão mitral mateE 

na 14 ,as sociada a hipertensão pulmonar acentuada que, como 

sabemos, podem determinar diminuição do aporte de oxigênio 

ao feto 39 ,65,66 o que poderia ser o respons~vel pela de 

.formidade congênita cardíaca do tipo comunicação interven 

tricular (CIV). 

TABELA 17 - DEFORMIDADES CONGt:NITAS NOS GRUPOS "I" E "11" 

DE GESTANTES CARDíACAS REU~ffiTICAS. 

~ 
HIDROcfFALO + 

DADES ATRESIA SvJ EM PREMATURO HIDROCELE HERNIA CIV + S, 
GRUPOS NASAL CIV + S. "DOítJN" INGUINAL "DO\ilN II 

+ ALT. ÓSSEAS 
-

"1" Clínico - - 1 - -
Cirúrgico "1" 
(COM) - - - 1 1 

I1III1 CirGrgico 
"2" (PSE) 1 1 - - -
Cirúrgico 113" 
(PDM) - - - - -

./ 

LEGENVA: Sí-J = s~ndrome warfarínico 

CIV = comunicação interventricular 

S.DOWN = síndrome de "Down" 

AI t. Ósseas= "alterações ósseas" 
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No subgrupo cirúrgico "2" (PSE) as pJ:lóteses ma 

teJ:lnas estavam funcionando bem durante a gravidez e assim 

permanecem até hoje, sendo que nos dois casos as deformi 

dades 69 foram atribuídas, provavelmente, ao uso de medica 
- - -. -

ção anticoagulante por via oral durante toda a gravide~o 
. .' . . 

que coincide com os dados da literatura81 ,82,93. 

~.l.lO Idade ge4tacional 

A idade gestacional média no parto dos diferen 

tes grupos, calculada a partir da data da "última menstrua 

-çao mostrou: 

TABELA 18 - IDADE GESTACIONAL Mt:DIA NOS DOIS GRUPOS "I" E 
"11" E SEUS SUBGRUPOS. 

GRUPOS 

I Clínico 

11 Cirúrgico 

Cirúrgico "1" (COM) 

Cirúrgico "2" (PSE) 

Cirúrgico "3" (PDM) 

IDADE 
Mí:DIA 

GESTACIONAL 
(DIAS) 

276 

272,6 

272 

273 

273 

Não houve diferença significativa nas ~dias das 

idades gestacionais dos grupos estudados. 
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Assim,após a análise comparativa dos grupos en 

tre si, passemos à análise isolada de cada grupo e 

características. 

4.2 Al1â..e.-t.6e do gltupo "1" ou c...e.ZI1-tc.o 

suas 

Neste grupo foram estudadas 168 mulheres portadoras 

de cardiopatia reumática crônica acompanhadas em 180 ge~ 

tações. Foram incluídas neste grupo pacientes em acompa 

nhamento clinico, sem cirurgia cardíaca anterior à gesta 

ção. A idade média deste grupo de 168 pacientes foi de 

27,27 anos (variando de 17 a 45 anos de idade), Das 168 

gestantes, 12 foram acompanhadas por duas vezes consecuti 

vas na programaçao, sendo que 164 pacientes iniciaram a 

gravidez em ritmo sinusal e assim permaneceram até o ter 

mo e quatro pacientes estavam em ritmo de fibrilação a 

trial. 

Em relação ao número de gestações no grupo "1 11 as 

pacientes estão assim distribuídas: 58 primigestas, 45 se 

cundigestas, 18 tercigestas e 59 quartigestas ou mais. 

Quanto ao tipo funcional da "Ne1;.;T York Heart 

Association" predominaram as pacientes dos grupos favorá 

veis, assim encontramos 135 (75,00%) no tipo 1,32 (17,77 96) 

no tipo 11 e apenas 13 (7,21%) no grupo desfavorável (111 

e IV). Neste último, 10 pacientes (5,55%) eram do tipo 

111 e as outras 3 (1,66%) do tipo funcional IV. Daí pode 

mos concluir que 82,77% das pacientes estavam no grupo fa 
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vorável em relação à gestação, segundo os critérios da 

"New York Heart Association", e portanto, em condiç5es de 

engravidar 1 
64" sem maiores complicaç5es cardiológicas 36 

178 

De outro lado, as 13 pacientes (7,21%) que faziam 

parte do grupo desfavorável chegaram grávidas ao programa 

e foram por nos acompanhadas. Dentre as 13 pacientes, 2 

foram a óbito e 11 chegaram a termo. As duas pacientes que 

foram a ób.ito estavam em ritmo de fibrilação atrial, o que 

confere maior risco cardiológico na gravidez 167. Neste gru 

po desfavorável, 4 pacientes evoluíram mal, fazendo qu~ 

dro de insuficiência cardíaca congestiva, sendo encaminh~ 

das para cirurgia cardíaca (durante a gravidez em 2 casos 

e os outros 2 no puerpério). 

Isto posto, é interessante estudarmos neste grupo 

clínico os diferentes tipos de partos. Assim, encontramos: 

75 casos (l~2,85%) de partos cesárea; 43 (24,57%) de par 

tos fórcipe e 57 (32,75%) de partos normais. Predominaram 
. . 

neste grupo os partos do tipo cesárea. 

~ interessante relacionar agora neste grupo clínico 

o tipo funcional das gestantes e o seu tipo de parto, pa 

ra que novos parâmetros possam ser estabelecidos. 

A partir da análise da tabela 19, podemos concluir 

não ter sido o tipo funcional da paciente a indicação p~ 

ra o parto cesárea, pois em 135 pacientes do tipo funcio 

nal 1,58 (42,96%) foram submetidas a parto cirúrgico tipo 

.. 
cesarea. 
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TABELA 19 - RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE PARTO E O TIPO FUNCIO 

NAL DA GESTANTE ESTUDADA NO GRUPO "I". 

~ TIPO NAL I 11 111 IV TOTAL 
DE PARrO 

Cesárea 58 11 5 75 75 

Fórcipe 32 7 3 1 43 

Normal 45 9 2 1 57 

T O T A L 135 27 10 3 175 

Por outro lado, em relação ao total de 75 partos ce 
... 

sarea, 58 de todos os casos (77,33%) estavam no tipo fun 

cional I e se considerarmos os tipos I e 11 teríamos que 

69 de todos os casos (92,00%) das pacientes eram do grupo 

favorável, enquanto que das 13 pacientes do grupo desfavo 

rável (111 e IV) 6 casos foram para parto cesárea (46,15%) 

valores comparáveis ao do grupo favorável. Não havendo as 

slm uma indicação cardiológica básica que determinasse 

maior risco cardiológico, as cesáreas foram realizadas p~~ 

vavelmente por indicação obstétrica. Neste grupo foi ob 

servada a incidência de partos cesáreas muito acima dos 

índices aceitos pela maioria dos autores82,1~7 (12 a 14%). 

E ainda mai.s dos estudos de GILCHRIST 76 ,BUNIM e RUBRICUS 

35, o reconhecimento da doença cardíaca reumática -. nao 
... 
e 
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indicação para parto tipo cesárea, como melO para salvar 

a vida da mae e do concepto, o que,sem dúvida,ê mais uma 

medida de apoio aos cardiologistas em seu processo deci 

.. . 
sorlO. 

Passemos a seguir a relacionar as pacientes em fun 

ção do seu tipo funcional e da idade do início da gesta 

çao (tabela 20). 

TABELA 20 - RELAÇÃO ENTRE A IDADE DA PACIENTE NO INfcIO 
DA GESTAÇÃO E O SEU TIPO FUNCIONAL NO GRUPO 
"I" OU CLtNICO. 

~ 11YillE NAL I 11 111 IV TOTAL 
EM ANOS 

< 20 19 - 1 - 20 

20 1 125 39 8 2 1 50 

26 I 130 40 10 2 1 53 

311. 135 24 6 3 _/ 33 

36 1 I LW 11 7 3 - 21 

411 145 1 2 - - 3 

T O T A L 134 33 11 2 180 

I 
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Se considerarmos neste grupo as mulheres do grupo 

favorável (tipos funcionais I e 11) em relação 
... 
a idade 

favorável à gestação teremos 97 mulheres (53,88%) do to 

tal da população estudada; por serem pacientes capazes de 

evoluirem bem durante a gestação, com menor risco obstê 

trico, poderíamos, pelo menos em parte, explicar os bons 

resultados obtidos neste grupo de gestantes 2
• Por outro 

lado, se a lesão orovalvar predominante for a estenose mi 

tral l81 ,189 ,. o ris co cardiológico aumenta, pois nem sem 

pre pode ser avaliado exclusivamente pelo tipo funcional . 

.. 
A idade da mulher e pois, um dado importante ao la 

do do tipo funcional em relação ~ gravidez, pois como já 

assinalou GILCHRIST 76 a capacidade ao exercício na 
.. . 

grav.:!: 

da cardíaca tende a deteriopar-se ~ medida que a gravidez 

avança, podendo ocorrer insuficiência cardíaca ou edema 

agudo de pulmão, que podem ser fatais. Devemos lembrar tam 

bém que a doença reumática progride com o avançar da ida 

de 7 6 ,95 .• 

... ..... . -Isto posto, passemos a analJ.se das compllcaçoes ma 

ternas encontradas no grupo "I" ou clínico que/estão lis 

tadas na tabela 21. 

Entre as complicações maternas em 180 gestações p~~ 

dominaram a fibrilação atrial, com 4 casos (2,22%), (sen 

do que em 50,00% destes ocorreu óbito materno); a insufi , 
....... ..,' 

ClenCla cardlaca 3 casos (1,66%) e o edema agudo de pu! 

mão 3 casos (1,66%). 
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TABELA 21 - COMPLICAÇÕES MATERNAS NO CICLO GRÁVIDO-PUERPE 

RAL NAS PACIENTES DO GRUPO "1" OU CLfNICO. 

COMPLICAçnES MATERNAS N9 DE CASOS PORCENTAGEM (%) 

Fibrilação atrial 4 2,22 

Edema agudo de pulmão 3 1,66 

Insuficiência cardÍaca 3 1,66 

Congestão pulmonar 2 1,12 

Embolia pUf-!ll0n~~ 1 0,55 

T O T A L 13 7,21 

Encontramos 4 procedimentos cirúrgicos decorrentes destas 

complicações maternas, ou seja, duas comissurotomias val 

vares e duas circlagens valvares. A primeira paciente 

com diagnóstico de estenose mitral pura fez qua 

dro de insuficiência cardíaca e edema agudo de 

na vigésima oitava semana de gestação, sendo 
./ 

pulmão 

indi 

cada a comissurotomia mitral, pois a insuficiência cardía 

ca era refratária ao tratamento clínico. A cirurgia deco~ 

reu sem anormalidade. A paciente está viva, atualmente 

no tipo funcional I, entretanto, no 39 dia de pós operató 

rio houve perda do produto conceptual. Assim, dois dias 

após ter sido constatado o óbito intrauterino, a paciente 

deu à luz por pa'rto normal via vaginal e a criança não a 



85 

presentou malformações. A segunda paciente com diagnó~ 

tico de estenose mitral e hipertensão pulmonar fez qu~ 

dro de insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão na 

vig~sima semana de gestação quando foi indicada comissu 

rotomia valvar. A cirurgia evolui bem. A mãe está em ti 

"-

po funcional I, atualmente, tendo dado a luz, com idade 

... ... 
gestacional de 280 dias por parto tipo cesarea, a recem-

nascido, masculino, vivo, com 2.730g e 47cm de comprime~ 

to. 

Os outros dois procedimentos cir~rgicos foram cir 

clagens valvares mitrais em pacientes com insuficiência 
. . . 

mitral importante, isolada no primeiro caso e associada 
. . 

a estenose aórtica no segundo. A primei~a paciente foi ~ 

perada no 39 mês de pós parto, pois manteve-s'e em insufi 

ciência cardíaca que nao respondia ~ terapêutica medica 

mentosa. No segundo caso de circlagem valvar, a paciente 

evolui bem,tendo o procedimento cirúrgico sido realizado 

na vig~sima quarta semana de gestação, após edema agudo 

de pulmão. A mãe está em tipo funcional I, porém houve 

perda fetal em gravidez gemelar, com parto normal via va 

ginal e os pesos não foram referidos. 

O edema agudo de pulmão por s 1 só é responsável por 

urna mortalidade materna ao redor de 20% e a comissuroto 

mla valvar está justificada nestes casos mesmo no final 

da gestação. 

No presente estudo outro dado importante é a ob 

servaçao destas pacientes em relação ao ritmo cardíaco 
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que mostrou os resultados que constam na tabela 22. 

Assim, os dois casos de óbitos maternos ocorreram 

em pacientes em ritmo de fibrilação atrial que ,de acor 

do com a literatura é responsável por aumento na mortali 

dade materna 89,,91,. :t: importante rever as características 

destes dois casos de óbito materno (quadros 1 e 2). 

Estes casos correspondem a uma paciente primigesta 

e o outro ao de uma grande multípara, que fizeram episó 

dio de fibrilação atrial no final da gravidez e estavam 

no grupo favorável no início da mesma. A paciente do ca 

so número um, com estenose mitral pura (EMP) e hiperten 

são pulmonar (HP), pela clínica, eletrocardiograma e eco 

cardiograma era mais grave que a do caso número dois. A 

paciente do caso número dois, com diagnóstico de dupla 

lesão mitral tipo insuficiência mitral (DLM) tipo (IM) e 

insuficiência tricúspide (IT) possui miocardio melhor que 

o do paciente do primeiro, pois tolerou bem onze gesta 

çoes e descompensou apenas na décima segunda gestação e 

apesar da idade (36 anos), deu ~ luz a recém-nascido com 
/' 

peso de 2.600g e 47,5cm de comprimento. 

o estudo ecocardiográfico do caso número um, reve 

lou aumento moderado do átrio esquerdo (AE), estenose ml 

traI moderada e sinais de hipertensão pulmonar. Esta p~ 

ciente não foi encaminhada à cirurgia porque, apesar de 

admitida ao programa no tipo funcional I, evoluiu para 

o tipo funcional 11/111) e regrediu para o tipo funcional 



TABELA 22 - AN!LISE DAS G~STAça~s DE .PACIENTES ~tACAS ~~TlCAS DO G~UPO CLfNICO ATRAvtS DO 
RITMO CARDtACO NO ELETROCARDIOGRAMA. 

CX>NG. 
, 

CIRC. (5Brro RITMO N9 N9 E.A.P. . I.C.D. EMBOLIA CXJ1 NA CIRC. PERDAS 

CARDtACO PT GESTA. PUlM. PUlM>NAR GMV. NA R1s MAtER CONCEP 
GRAV. PARTO NO- TUAIS-

- I ... II , .. . . . . . 
. 2 .2 2 1 2 1 1 7 

Sinusal 164 176 1,36\ 1,36\ 1,36\ 0,56\ 1,36\ 0,56\ 0,56\ - 4,97\ 

Fibrilação 1 1 2 1 
atria1 .4 . .4 - 25,00\ 25,00\ - - - - 50,00\ 25,00\ 

2 3 3 1 .2 1 1 2 8 
TOTAL 168 180 1,11\ 1,66\ 1,66\ 0,55\ 1,11\ 0,55' 0,55\ 1,11\ 4,44% 

LEGENOA: n9 PT= núme~o de pacientes; n9 gest.= núme~o de gestações; Cong. pulm.= Congestã~ pul~ 
na~; E.A.P.= edema agudo de pulmão; I.C,D.= ins~ficiência ca~draca di~eita; Com.na gra~ 
= comissurotomia na gravidez; Circ.na grav.: circ1agem na gravidez; Circo pós-parto= cir . . . '" . ' ,..., 
clagem pós-pa,to. 

(li) 

"'" 



QUADRO I - OBITOS MATERNOS EM ,PACIENTES m:UMKTlCAS DO GRUPO "1;" 

IDADE N9D.E: DIAGNOSTI TIPO MCIO ECG NO ECOCARDI.Q ECG PRmcoo 
CASOS NOME EM OOR GESTA PARIDA. 00 CIM NAL - INtCIO DF\ GRAMA NJ 

ANOS ~ DE' - ex> - ~~~ GRAVIDEZ PARl'O 

'CaSõ"T'''-' 
tI.'l Rltncsinu XE. m:xi. FA + SVD (1 se 

M.A.A. .. 22 bIt 1 O !:MP I sal . - EM um. ; mana antes 00 111 elXO 
SO~ SAE + nais de parto) 
SVD 

DlM 111 Rítncsinu Não reali FA + SVE alto caso 2 M.T.C. 3S bIt 12 8 ( IM) I 111 sal S~ zaÓ:> . - de srlT no fi . + + al t 'f5I:/T nal da gestaçãõ rr 
- -~ 

LEGEN~A: Em + HP= estenose mit~al pu~a + hipe~tensão pulmona~; TF= tipo funcional; ECS= elet~oca~ 
diograma; SAE= sobrecarga atrial esquerda; SVD=sobrecarga ventricular direita; AE MOD= . . .. . . ..... 
at~io esque~do com aumento mode~ado; EM MOD. + HP= estenose mit~al mode~ada + hipe~te~ 

são p.ulmona~; FA + SVD= ,f:lb~ilação at~ial + sob~eca~ga vent~icul~ di~ei ta; DLM (IM) + 

+IT= dupla lesão mit~al tipo insuficiência mit~al + insuficiência t~icúspide; SVE= sob~~ 
carga ventricular esquerda; alto ST/T= alteração da repolarização ventricular. '. . . "' .. 

co 
co 



CASOS 

Caso 1 

Caso 2 

- - ---

QUADRO 2 - CONDIÇOES DO PARTO E DO REC~M~NASCIDO NOS CASOS DOS aBITOS 
MATERNOS DE PACIENTES REU~TICAS DO GRUPO "I". 

CONDIÇOES DO REC~M-NASCIDO 
IDADE PARTO E PESO EM aBITO 

COMPRIMEN GESTACIONAL D A T A GRAMAS TO EM~ SEXO COR APGAR MATERNO 
TtMErROS-

Normal ZelX> 2 dias apÓs 
. 273 dias 2230 47 Masc. br (nati 

S/S/80 m:rtÕ) o parto 

Cesárea 8/9 2 meses apÓs 
. 273 dias 2650 47,5 Fem. br 

9/.12/75· vivo o parto 
---- ----- ---- -- -- - - - L.... 

\ 

LEGENVA: APGAR= índice de vitalidade' 

(X) 

<.O 
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lI, com o repouso no leito e mais terapêutica medicament~· 

sa. Fez episódio de fibrilação atrial uma semana antes do 

parto, o qual foi normal e o óbito materno no segundo dia 

de puerpério, ainda na maternidade, após edema agudo de 

pulmão. A paciente do caso número dois fez episódio de 

fibrilacão atrial no final da gestação e, por apresentar 

miocardio com comprometimento importante da sua função co~ 

tratil,não foi indicada cardioversão elét~ica, sendo a p~ 

ciente mantida em uso de medicação antiarrítmica. Faleceu 

dois meses ···após o parto, tendo sido atendida de urgência 

em Hospital da Prefeitura, que forneceu como laudo "pós 

mortem" fibrilação atrial e insuficiência capdíaca. Cons 

titui-se, pois, a fibrilação atrial um fator de risco na 

gravidez e deve ser revertida a ritmo sinusal, tão logo 

seja detectada, utilizando-se a cardioversão elétrica, em 

qualquer período da gravidez, desde que as condições mio 

cárdicas sejam satisfatórias. 

Outro parâmetro a ser considerado neste estudo 

as causas de complicações e perdas conceptuais que 

rem no grupo "I" e estão assim distribuídas: 

.... 
sao 

ocor 
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TABELA 23 - CAUSAS DE PERDAS CONCEPTUAIS NO GRUPO I OU CLfNI 

CO E SUAS INTERCORR~NCIAS. 

CAUSAS 

6BITOS 

NEONA

.TAIS 

NATI 

MORTOS 

ABORTOS 

TOTAL 

NÚMERO DE PORCENTA 
CASOS GEM (9ó )-

3 1,66 

3 1,66 

2 1,12 

8 4,44 

INTERCORR~NCIAS 

Recém-nascido com 24h de vida,com 

broncopneumonia e insuficiência re~ 

piratória. 

Recém-nascido com 28 dias de vida 

com peso de 1.920g e 42cm de 

primento. 

com 

Recém-nascido com 2.35 Og e 46cm de 
-comprimento e mae com fator Rh ne 

gativo, sensibilizada. 

Foi feita ex-sanguíneo transfusão 

do recém-nascido 

Recém-nascido com hidrocele e 

2.230g e 47cm de canprimento, tendo 

ocorrido também óbito materno. 

Recém-nascido com 1. 630g: 6bi to de 

gemelar com peso desconhecido no 69 

mês de gestação. 

Um aborto gemelar, peso desconhecido. 
. . 

Aborto com 2 1/2 meses de gestação. 

Encontramos 1 caso de malformação cardíaca congêni: 

ta no grupo, sendo que as "perdas conceptuais" correspondem 

8 casos (4,44%) em 180 casos estudados. 

Os diagnósticos clínicos das pacientes do grupo I ou 

clínico encontrBm-se na tabela 24. 
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TABELA 2~ - ANÁLISE DO DIAGNOSTICO CLiNICO DAS PACIENTES 
DO GRUPO "I". 

GRUPO DIAGNOSTICO NOMERO DE % 
CLiNICO CASOS 

.. 
Estenose mitral 
pure. 58 32,22 

Insuficiência rni -tral . 26 1~,~~ 

D.lpla lesão roi 
tral 19 . 10,55 

"I" ... : .. 

IUpla lesão. 
.. 

aor cu tica 12 6,66 
Clínico 

Insuficiência a 
ártica - 05 2,77 

Lesões valvares 
associadas "de 
tipo . variáveis 
nas vâ1.vtilas roi 
tral, aórtica e 
triciíspide, .(le 
sões mistas) - 60 33,33 

TOTAL - 180 100,00 

A lesão. valvar iselada ma~s frequente no. grupo. 

"I" cu clínico. fei a estenese mitral, ce.nfirmando. o.s da 

do.s da literatura 17.9,.187. Assim enco.ntrames 58 cases 

(32,22%) em 180 gestações. 

Os diagn6sticcs eletro.cardiegrifico.s das pacie~ 

tes de grupo. "lU enccntram-se na tabela 25. 
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TABELA 25 - ANÁLISE DOS ELETROCARDIOGRAMAS DAS PACIENTES 

DO GRUPO "I" OU CLlNICO. 

GRUPO DIAGN6STICOS N9 % 
ELETROCARDIOGRÁFICOS DE CASOS 

Ritmo sinusal "dentro dos 
limites da mortalidade" 115 63,88 

Ritmo sinusal + S.A.E. 25 13,88 

Ritmo sinusal + S .A. E. 

+ SVD 8 4,44 

Ritmo sinusal + altera -. - de ST/T 8 4,44 çoes 

"I" Ritmo sinusa1 + S.A.E. 
ou + SVD 7 3,88 

clÍnico 
Ritmo sinusal + E.S.V. 4- 2,22 

Ritmo sinusa1 + SVE 4 2,22 

Ritmo de fibri1ação atrial 4 2,22 
--

Ritmo sinusa1 + distúrbio 
de _ condução de ramo direito 2 1,11 

Ritmo sinusal + E.V. 2 1,11 
/ 

Ritmo sinusal + "WPW" 1 0,55 

TOTAL - 180 100,00 

LEGENVA: SAE= sobrecarga atrial esquerda; SVD= sobrecarga 
o.., • . ' 

vent~icula~ direita; ESV= ext~asístole supra-ve~ 

tricular; EV= extrasíst01e ventricular; SVE= so 

brecarga ventricular esquerda e WPW= "WJlf Parkinson 

\oJhi te" . 
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Estes resultados podem ser explicados pelo grande 

número de pacientes em grupo favorável tipos funcionais 

I e lI, e que não apresentavam grandes alterações hemodi 

nâmicas e sem repercussão eletrocardiográfica important~ 

o estudo eletrocardiográfico evidenciou 33 casos 

(28,32%) de alterações compatíveis com o diagnóstico clÍ 

nico de estenose mitral. 

o estudo ecocardiográfico foi realizado nos casos 

especiais, com sinais Clínicos de descompensação cardía 

ca pelo exame clínico, ausculta e eletrocardiograma. As 

sim foram realiza:dos no grupo, 22 ecocardiogramas que m0,.ê. 

traram os resultados da tabela 26. 

No diagnóstico ecocaraiográfico predominou a este 

nose mitral com 9 :casos (40,40%),e os casos moderados a 

severos foram encaminhados para estudo hemodinâmico, apÓs 

a gravidez; exceto o caso comestenose mitral severa que 

.evolui para óbito materno, as demais permanecem em evolu 

ção clínica. O tamanho do átrio esquerdo foi um 

tro que nos permitiu avaliar a severidade de cada caso e 

esta ê tanto maior quanto maior o tamanho do átrio es 

querdo. 

Assi~os nove casos de estenose mitral com maior 

repercussão hemodinâmica apresentaram átrio esquerdo 

maior que 40mm. 

As provas · de função respiratória neste grupo de p~ 
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TABELA 26 - DIAGN6STICO ECOCARDIOGRÁFICO NOS CASOS CLfNI 
COS DO GRUPO "I" COM SINAIS DE 
çAo. 

DESCOMPENSA 

GRUPO DIAGN6STICO ECOCARDIOGRÁFICO 

Estenose mitral leve a mo 

derada 

Es~enose mitral moderada 

Estenose mitral severa 

"I" Insuficiência mitral leve 

ou 

clÍnico 

TOTAL 

a moderada 

Insuficiência aórtica mo 

derada 

Estenose aórtica leve a mo 

derada 

Dupla les~o mitral e 

ficiência aórtica 

Dupla lesão aórtica 

insu 

Prolapso valvar mitral di~ 

ereto e insufici~ncia llil 

traI moderada 

NOMERO 
DE 

CASOS 

4 

4 

1 

5 

2 

3 

1 

1 

1 

22 

% 

18,18 

18,18 

4,54 

22,72 

9,05 

13,67 

4,59 

4,59 

4,59 

100,00 



96 

cientes nem sempre mostraram relação com os achados clíni 

cos e ecocardiogr;ficos, podendo ser utilizadas como um 

exame subsidi;rio na gravidez, mas nem sempre conclusivo. 

Em 133 pacientes as provas foram consideradas normais 

(73,88%), em 25 pacientes estavam alteradas (13,88%) de 

modo discreto a moderado, e em 22 pacientes nao foram 

lizadas. O grande número de provas consideradas normais, 

poderiam ser explicadas pelo maior número de pacientes do 

grupo favorável. De outro lado, as alterações encontradas 

nas 25 pacientes não correspondiam ao achado clínico, ele 

trocardiogr;fico e ecocardiográfico. 

TABELA 27 - ANÁLISE DAS PROVAS DE FUNÇÃO RESPlRATC5RIA DO 

GRUPO "I". 

GRUPO RESULTADOS DAS PROVAS N9 DE CASOS % 

Provas normais 133 73,88 

Provas alteradas com 

"I" quadro restritivo le -
ou ve a moderado com re -

Clínico serva funcional venti -
latória diminuida 25 13,88 

Provas nao realizadas 22 12,22 

TOTAL - 180 100,00 
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t~. 3 Anáti,h e. do glLupo "I I" ou c.i..nú./l.gi..c.o e. he.uh hubgnupoh 

_ subgrupo de pacientes com comissurotomia valvar ou 

cirúrgico 111 11 • 

- subgrupo de pacientes com prótese valvar metálica 

tipo Starr-Edwards ou cirúrgico 112". 

- subgrupo de pacientes com prótese valvar biológi 

ca tipo Dura-Máter ou cirúrgico 1t31t 

4.3.1 An~ti..he. do hubgftupo de. pac.ie.n~e.h c.om c.omihhUlLO 

tomia vatvaft ou c.iftú./l.gic.o "1" 

Neste subgrupo foram acompanhadas 65 pacientes 

portadoras de cardiopatia reumática em 78 gestações, e 

que haviam sido submetidas a comissurotomia valvar 
.. 

pre-

gestacional. As pacientes foram admitidas ao Programa de 

Cardiopatia e Gravidez entre julho de 1975 e outubro de 

1979. 

A idade média deste grupo de 65 pacientes foi 

de 30,15 anos (variando de 18 a 45 anos de idade). Das 65 

gestantes, 12 foram acompanhadas por duas vezes,e urna por 

três vezes na programação, sendo que 60 pacientes inicia 

ram a gravidez em ritmo sinusal e 5 pacientes iniciaram 

ou desenvolveram ritmo de fibrilação atrial durante ages 

tação. 

Em relação ao tipo de comissurotomia valvar rea 

lizada foram assim distribu{das: 
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- 62 casos com comissurotomia vaZvar mitraZ 

- 01 caso com comissurotomia vaZvar a6rtica 

01 caso com dupZa comissurotomia vaZvar mi 

traZ e tricúspide 

01 caso com tripZa comissurotomia vaZvar mi 

traZ~ aórtica e tricúspide. 

Justifica-se o encontro de um grande numero de 

comissurotomias valVaI'2S mitrais, 62 casos (95,38 9ó), p01S 

esta valva é a mais acometida nas mulheres com doença reu 

mática. 

Em relação ao número de gestações no grupo Cl 

rúrgico "1", as pacientes estão assim distribuídas: 25 prl 

migestas (32,05%), 27 secundigestas (34,51%); 12 tercige~ 

tas (15,38%) e 14 quartigestas e mais (17,9L~9ó). Percebe 

-se pois, um maior contingente de primigestas e 

gestas, (66,56%) o que até certo ponto já 

perado. 

Quanto ao tipo funcional da "New York 

secundi 

era es 

Heart 

Association" predominaram as pacientes do grupó favorável 

e assim no tipo funcional I e encontramos 51 pacientes 

(65,38%) e no tipo fu~cional 11, 23 (29,48%) e apenas 4 

(5,21%) no grupo desfavorável e do tipo funcional 111. O 

total de casos favoráveis foi de 74 (94,86%), porém, em 

sentido mais restrito, 51 pacientes (65,38%) tinham condi 

ções de engravidar, com menor risco e evoluir bem durante 

a gestação. f importante,por6m,salientar aqui dois 6bitos 



99 

maternos neste grupo: o primeiro em paciente do tipo fun 

cional 11, que desenvolveu ritmo de fibrilação atrial no 

final da gestação e foi a óbito dois meses após o parto e 

o segundo em paciente do tipo funcional I e que foi a óbi 

to na vigésima oitava semana de gestação após quadro de 

insuficiência cardíaca congestiva e embolia pulmonar. Des 

te modo? embo~a casos favoráveis, os dois evoluíram mal, 

não sendo o tipo funcional um par;metro seguro em relação 

ao prognóstico. 

Isto posto, passemos à análise do tipo de pa~ 

to no g~upo ci~úrgico "1". Assim,encontramos 35 partos ce 
- -

sárea (47,34%), 14 do tipo fórcipe (19,17%) e 24 normais 

(32,87%). 

1: interessante relacionarmos agora (tabela 28), 

o tipo de pa~to no g~upo cirúrgico "1" e o tipo funcional 

das gestantes do grupo. 

TABELA 28 - RELAÇÃO ENTRE O TIPO FUNCIONAL E O TIPO DE 
PARTO DA GESTANTE DO SUBGRUPO CIR1JRGICO "1". 

" 

~ III IV TOTAL TIPO NAL I II 
DE PARI'O 

Cesárea 21 13 1 35 
Fórcipe 8 5 1 14 
Normal 19 3 2 24 

TOTAL 48 21 4 73 
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A partir da análise da tabela 28, podemos con 

cluir que a indicaç~o para parto tipo cesárea ocorreu em 

21 casos do tipo funcional I (60,00%) não havendo uma in 

dicaç~o cardiológica básica que determinasse neste grupo 

um maior risco cardiológico, sendo as cesâreas realizadas 

por provável indicaç~o obstétrica. 

Outro aspecto importante a ser analisado 
.. 
e a 

relação entre a idade da paciente e o seu tipo funcional 

no início ,da ges'taç~o (tabela 29). 

TABELA 29 - RELAÇÃO ENTRE A IDADE DA PACIENTE NO INfcIO 
DA GESTAÇÃO E O SEU TIPO FUNCIONAL NO SUBGRU 
PO CIRÚRGICO 111

11
• 

IDADE 
EM ANOS 

~20 

,20 I 

. 26 I 

31 I 

36 I 

41 I 

TOTAL 

I 

1 

I 25 10 

I 30 ' 27 

I 35 6 

I l~ O 5 

I 45 2 

51 

11 111 IV TOTAL 

1 

4 14 
/ 

6 3 36 

5 1 12 

6 11 

2 4 

23 4 78 
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Se considerarmos neste subgrupo cirúrgico "I" 

as mulheres dos tipos funcionais I e 11, em relação 
.. 
a 

idade favo:r~vel à gestação) teremos 47 mulheres (60,26%) 

do total da população, capazes de evoluírem bem durante 

a gravidez, com menor risco cardiológico e poderemos ex 

plicar em parte os bons resultados obtidos. Podemos ob 

servar ainda que no grupo desfavorável, três em um total 

de quatro pacientes apresentavam-se com idade favorável 

à gestação. Por outro lado, q número de pacientes com ida 

de superi~~ a - 30 anos, grupo menos favorável à gestação 

em relação ã idade da mulher, foi de 26, ou seja, 33,00%, 

.evidenciando mais uma vez a importância do 'parâmetro ida 

de da mulher em rl=\lação à gravidez. 

Passemos a seguir-ao estudo da 'paciente com co 

missurotomia valvar que engravidou e foi acompanhada em 

três gestações no programa de cardiopatia e gravidez (qua 

dro 3). 

Neste caso houve pior~ progressiva da lesão o 

rovalvar mitral, em conseq{lência da evolução da doença 

reumática, da idade da paciente, do longo perí~do de pós 

operat6rio (intervalo de tempo deco~~ido ent~e a comis 

surotomia valvar e gravidez). Esta paciente fez quadro 

de embolia pulmonar na tpv>ceira p-V>=1videz, ao final do 

quarto mês de gestação, mantendo-se em uso de anticoagu 

lante oral até o parto. O recém-nascido não apresentou 

malformações congênitas. Por es-tar prClticamente assinto 

mática e recusar-se a novo estudo hemodinâmico,a pacie~ 



QUADRO 3 - EVOLUÇÃO DA PACIENTE POS-COMISSUROTOMIA VALVAR QUE ENGRAVIDOU E FOI ACOMPANHADA POR TRtS 
, , 

VEZES NO PROGRAMA, NO SUBGRUPO CIRORGICO "1" 

IUtillE N9 DE TIPO DIAG 1'(5s OPE ECOCAR 
NONE EM ANOS GESTA. PARI. RJN- N6s- RA'I'ORIÕ DIO -

ANOS CIONAL TlCO GRAMA 

5 anos EMP+JlP 
L.J .R.C. ~" , 30 1975 I O 'I/lI EMP+HP com M:. 

de e 1 mês 41,8nm 

6 anos EMP+HP 
rrodera. L.J.R.C. 33 1977 II I II EMP+HP e 2 da -

meses N:. gren 
de 421Im 

EMP+HP 
rrodera 

8 anos da com 
L.J.R.C. 34 1978 III II II EMP+HP e 4 PlE 

meses grande 
de 43 
rrm 

TIPO REctM NASClOO 
DE COMPRI PARI'O PESO MENTQ- APGAA 

Cesá 
rea 3450 SOem 8/9 

Cesá - 4640 Slem 9/10 :rea 

Cesá 3220 ,47em 8/9 
rea ' 

SE 
XÕ 

M 

M 

M 

COMPLI 

C..6.ÇuES 

-

-

Embolia 
rronar n 
mês de 
tação, 
Fenproc 
men até 
parto .. recem-n 

lul 
~ 

s 
u 

o 
o 
i 

do é no Innal ' 

LEGENVA: N9 de gesta= número de gestações; pari= paridade; EMP+HP= estenose mitral pura e hipertensão 
pulmonar; AE= atrio esquerdo; *a paciente foi submetida a comissurotomia valvar mitral 
23/06/1970; apgar= índice de vitalidade. 

em , 
I-' 
o 
N 
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te permanece sob vigilância clínica. Assim como outros uu 

tores 70 ,71,107, n6s tamb~m pudemos inferir que no prese~ 

te caso o acompanhamento cardio16gico adequado, pode redu 

zir, pelo menos em parte, o maior risco cardio16gico des 

ta paciente; entretanto, à medida que se segulram as ge~ 

ta~ões,o comprometimento da valva mitral e o tamanho do 

atrio esquerdo aumentaram. 

Deve-se considerar finalmente que as duas últi 

mas gestações ocorreram no período desfavorável em rela 

çao ao intervalo ideal entre a comissurotomia e a gravi 

dez, isto é, maior que um e menor que 6 anos na opinião de 

SILVA 172
• Os partos tipo cesárea foram realizados por pr~ 

vável indicaç~o obstétrica. 

~ importante analisarmos a seguir a evolução das 

gestantes portadoras de comissurotomia valvar que engravi 

daram por duas vezes no Programa de Cardiopatia e 

dez. 

Gravi 

Assim, foram estudadas 12 pacientes, sendo que 

destas, 6 (50,00%) tinham indicação para nova comissuroto 

mia valvar pelo ecocardiograma, tendo sido evidenciado 

reestenose mitral moderada, com átrio esquerdo grande. Em 

três destas seis pacientes foi realizado estudo hemodinâ 

mico, conformando os achados ecocardiográficos e a nova 

indicação cirúrgica. 

Deve-se salientar ainda que no grupo, onze p~ 

cientes haviam sido submetidas a uma comissurotomia vaI 
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var e apenas uma,a dupla comissurotomia valvar mitral e 

tric~spide (quadro 4). 

-O numero de abortos neste gl"'UPO de 12 pacientes 

em 24 gestaç6es foi de 1 (4,16%). 

Em relação ao peso dos recém-nascidos, observo~ 

-se que apenas 3 pacientes apresentaram peso menor ou igual 

a 2.500g, ou seja, a porcentagem de baixo peso foi de 

13,04%. 

Considerando-se o intervalo de pôs operatório 

ideal em relação à gravidez como sendo maior que um ano 

e menor que 6 anos, neste grupo encontramos 5 (21,00%) mu 

lheres que engravidaram em período desfavorável, em rela 

ção a este parâmetro, e em três houve piora das condiç6es 

cardiológicas maternas. De outro lado, entre as que engpc_ 

vidaram no intervalo favor~vel, houve piora cl!nica em 4 

(17,00%), sendo que destas,uma evoluiu para nova cirúrgia 

(Quadro 4). 

No subgrupo cirúrgico "1" ocorreram dois casos 

de óbitos maternos em 78 gestaçBes, ou seja, 2;56%. 

A idade das pacientes era superior a 30 anos nos 

dois casos de óbitos maternos e o perfodo de pós -operató 

rio em pclação à gravidez foi de 6 anos e 2 meses no pri 

meiro caso e 7 anos no segundo, estando fora, pois, do p~ 

ríodo considerado favor~vel à gestaç~o. As causas de ~bi 

to mat~rllO forLl!n Ll insuficiência cardíaca, a embolia pu! 

monar e il fibrildç~o atrial. 



QUADRO 5 - (5BITOS MATERNOS EM PACIENTES DO SUBGRUPO CIRORGICO "1" 

N9 DIAG TIPO DATA p(5s RECÉM NASCIDO 
NOME IDADE COR PARA N(5S-=- FUNCIO DA OPERAT. PARTO CAUSA GESTA TICO NAL - COM. PESO COMP. MORTIS 

GRAt'1AS 01. 

FA + furo 

8/5/ 6 anos lia p~ 
M.P~S.R. 37 br 9 6 DLM 11 1969 nonnal 3310 59 Dar 60 e dias após (EM) 7 meses o parto. 

DLM óbito na 28a. semana ICC + 
A.C.S. 36 br 3 2 (EM)+HP I/II 1970 7 anos de gestação E.rnbolia 

pulmonar 

LEGENVA: N9 gesta= número de gestações; br= branca; para= paridade; DLM (EM)= dupla lesão mitral ti 

po estenose mitral; DLM (EM) + HP= dupla lesão mitral tipo Estenose mitral e Hipertensão pul 

monar; TF= tipo funcional; data com.= data da comissurotomia; pós operat.= pós operatório; 

comp. cm.= comprimento em centímetros; FA= fibrilação atrial; ICC= insuficiência cardíaca con 

gestiva. 

I--' 
o 
m 
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A paciente do primeiro caso tolerou bem nove 

gestações, sendo portanto, de menor gravidade que a do ca 
.. 

so numero dois que apesar da idade, do tipo funcional, do 

número de gestações,deu à luz a recém-nascido normal, com 

3.310g, por via vaginal. Esta era a terceira gestação da 

paciente após a comissurotomia valvar mitral, o que justi 

fica a nossa maneira de pensar sobre o planejamento fami 

-liar em gestantes cardíacas, que como SILVA 172 , limita a 

2 e no máximo 3 o número de gestações para estas pacie~ 

tes e recomendamos sempre o parto vaginal. Com isto, visa 

mos reduzir o risco cardiológico e a taxa de mortalidade 

materna (Quadro 5). 

Outro parâmetro estudado entre estas pacientes 

do subgrupo cirú~gico "In foram as perdas do produto con 

ceptual. Assim, encontramos 3 casos de aborto (3~84%) e 2 

óbitos fetais (2,56%). Das 7.8 gestações resultaram 72 re 

cém-nascidos vivos, com feto único e um caso de gemelar, 

cujo peso não foi incluido no cálculo da média dos pesos 

dos recém-nascidos do grupo, isto é, 2.984,51g. 

A distribuição dos pesos dos recém-nascidos em 

relação ao tipo funcional da gestante cardíaca no 

da gestação mostrou: 

• 4' • 

~nlClO 
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TABELA 3 O - DISTRIBUIÇÃO DOS PESOS DOS RECfl-l-NASCIDOS EN 

RELAÇÃO AO TIPO FUNCIONAL DA GESTANTE NO IN! 

CIO DA GESTAÇÃO NO SUBGRUPO CIRÚRGICO "1" 

FUNCIO 
I 11 111 IV TOTAL 

~ 2 500 6 4 10 

2 501 a 3 000 21 3 2 26 

3 001 e malS 20 15 1 36 

T O T A L 47 22 3 72 

Assim foram encontrados 10 recém-nascidos de 

baixo peso (13,88%); 26 com peso insuficiente (36,11%) e 

36 com peso normal (50,00%) o que até certo ponto pode 

ser considerado corno próximo dos valores normais. Entre os 

10 recém-nascidos de baixo peso, em 6 (60,00%) as maes es 

tavam classificadas no tipo funcional I. 

Vale a pena ainda, relacionarmos neste grupo o 

tipo de parto e o peso do recém-nascido ao nascer. (Tabe 

la 31). 

Houve', no subgrupo cirúrgico "1" urna grande po.!::. 

centagem de partos cirúrgicos (48,61%) do tipo cesárea.En 
, 

tre os partos tipo cesárea 17 recém-nascidos com peso de 
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TABELA 31 - RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE PA~TO DAS PACIENTES 
DO SUBGRUPO CIRORGICO "1" E O PESO DO REC~M

NASCIDO AO NASCER. 

~
IPODE 

PESO EM P~ 
GR/lMAS 

~ 2500 

2501 a 3000 

3001 e mais 

TOTAL 

CESÁREA 

4 

14 

17 

35 

rdRCIPE .NORMAL 

6 

4 8 

9 10 

13 24 

3001 e mais ou seja; 48,57% enquanto que entre os 

TOTAL 

10 

26 

36 

72 

.. 
recem-

nascidos de partos normais 10 (41,66%) com peso de 3001 e 

mais. Neste grupo os nascidos com peso normal fora..?Jl prati 

camente iguais nos partos normal e cesárea. Entre os .re 

cém-nascidos de baixo p'eso encontramos 4 recém-nascidos por 

parto cesáreas em 10 partos (40,00%). 
- . 

O total de recém-nascidos com baixo peso e pe 

so insuficiente 18 casos (51,43%) foi praticamente igual 

ao peso normal 17 (48,57%) entre os nascidos vivos de pa~ 
.. 

to cesarea. Dever-se-ia esperar um aumento da porcentagenl 

de cesárea, com b aumento do peso dos recém-nascidos, o 

que não ocorreu. 'o total de recém-nascidos com peso nor 

mal neste subgrupo é igual ao total de recém-nascidos com 
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baixo peso e peso insuficiente. Permanece mals uma vez um 

alto Indice de indicaç6es para parto tipo ces~rea, 35 ca 

sos (46,Gl%), por prov~vel indicaç~o obst~trica. 

No subgrupo . - . clrurglco considerando-se to 

das as pacientes estudadas agora em relação ao intervalo 

ideal de pós-operatório de comissurotornia valvar e a gra 

videz, encontramos: (tabela 32). 

TABELA 32 - RELAÇÃO DAS PACIENTES SEGUNDO O INTERVALO DE 

PÓS-OPERATÓRIO DE COMISSUROTOHIA VALVAR E GRA 

VIDEZ NO SUBGRUPO CIRORGICO "1". 

INTERVALO (ANOS) NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAGEM (%) 

menos que 1 ano 4 5,12 

1 a 3 anos 25 32,05 

3 a 6 anos 29 

mals que 6 anos 20 25/,63 

TOTAL 78 100,00 

Portanto, 58 gestaç6es no perIodo favor~vel e 

20 gestaç6es no perIodo desfavor~vel. No grupo em estudo 
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6 pacientes pioraram, no pós-parto, e evoluíram para nova 

cirurgia. Destes, 5 casos para nova comissurotomia valvar 

e um caso para prótese de dura-máter. Existem 6 outras p~ 

cientes com indicação para nova cirurgia, pelo ecocardio 

grama, porém ainda em acompanhamento clínico. 

Compreende-se, pois, que 12 pacientes do sub 

grupo cirúrgico "1" pioraram com a gravidez e que entre 

as 6 pacientes reoperadas, 5 estavam em ritmo sinusal e 

1 pacient~ em ritmo de fibrilação atrial. 

Não há na realidade um período ideal entre a 

comissurotomia valvar e a gravidez; ele serve entretanto, 

como mais um critério a ser considerado em relação à fut~ 

ra gravidez, embora não deva ser considerado isoladamente 

como parâmetro decisório. As pacientes que evoluíram para 

nova cirurgia cardíaca após a gravidez estão no quadro 6. 

Deste modo, um bom dado de avaliação da pacien 

te cardíaca reumática na gravidez é o estudo ecocardiogr~ 

fico. Assim, sempre que o átrio esquerdo era maior do que 

o normal (40mm), havendo mesmo discreto grau de hiperte!2 

são pulmonar, a paciente evoluiu para nova cirurgia nos 

casos estudados. Além destes parâmetros devem ser também 

considerados a presença de fibrilação atrial, a idade da 

mulher e o seu tipo funcional na avaliação da futura ge~ 

tação. Neste grupo de mulheres reoperadas encontramos 2 

com menos de 25 anos, 1 com 28 anos e 3 com mais de 30 a 

nos, e entre estas ~ltimas um caso de fibrilação atrial. 



QVADRO 6 - CARACTERtSTICAS GERAIS DAS PACIENTES QUE EVOLUtRAM PARA NOVA CIRURGIA 
. . , 

AP(5s A GRAVIDEZ NO SUBGRUPO CIRORGICO "1". 

NOME RITMO IDADE CIRURGICA' DIAGNOST! pOS OPERA- PARTO ESTUDO HEMO NOVA CIRUR-
CAROrACO EM CARDrACA CO PELO rrORIO EM DATA DINJ\MICO G I A' DATA ANOS DATA ECOCAROIO RELAÇJ\O A 

GRAMA GRAVIDEZ 

'~~.P.C Slnusal 45 C.M. E. H res i- Cesárea Capilar C.H 
1972 dua I a a I / 2 anos 16/1 ons 31 E.H. terações 12/8/76 

difusas da , e 8 me 10m após o 
co n t ra t I lii ses pa rto 
dada mio-- o 

cardlca 
C.H.S Slnusal 21a C.H. LH. mode- 1.1 anos C.sárea Capilar C.H 

rada AE au 11/6/7-9 
1962 mentado.HP a 4 me- 29/4175 35 LH. 

ses moderada 3 a nos e 5 
meses 

~. ~a H, Slnusal 23a C.M EM modera- Normal Capilar C.H. 
. 1973 da AE 49mm 30/10nS 30 30/1/80 

com a I tera 1 ano a EH'mode&. 3 anos e 
ções con t ra II meses rada 9 meses 
:tel,s do mi~ 
cárdlo -

• 
C.A.F.S Slnusal 28a C.H Em moderada 8 anos Cesárea Cap i I a r Prótese de 

1967 AE 46mm +HP 27/10175 32 DLH du!;'a mater 
EM mod,! 16/4177 
rada 2 anos e· I 

Mês 
L. X. P Slnus~1 34. C. li EM seve ra + S anos, ,Norma 1 Capi.lar C.H. 

1971 HP com AE .. c 5 m.=:. ~e/1 on6 33 9/2177 
56,7mm com ses EM sev,! 
a I te r. nio- ra 4 meses , 

" ca rd leas 
C.C.O Flbrll! 31a C.M EM mode rada Casárea Capi lar C.M 

\ 

C;ão atrl 1968 + HP AE .. lO a- 25110176 30 2/4179 
a I 57rnm, com nc>s Cesá rea EM mode- I ano. 

ai terações 27/4179 rada. mlOCISrdica5 
- - -- --~-

LEGENVA: C.M.= comissurotomia mitral; EM= estenose mitral~ AE= átrio esouerdo 

, 

..... 

..... 
~ 
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Quanto mais idosa a paciente, maior é a pOSSl 

bilidade de reestenose valvar e quanto maior o tamanho 

do átrio esquerdo (AE), maior a gravidade da lesão oro 

valvar, que se associada a uma contratilidade miocar 

dia alterada aumentam de muito o risco da mulher cardía 

ca. Se a estes estiver associada a fibrilação atrial po 

derá ser maior a incidência de tromboembolismo e conse 

quentemente o risco cardiológico na gestação. 

Assim, pode-se recomendar que as pacientes l 

dosas, com át~io esquerdo aumentado maior que 45mm, pelo 
. . 

ecocardiograma, com contratilidade miocárdia alterada mes 

mo em grau leve, e com fibrilação atrial não engravidem, 

pois o risco cardiológico ê muito alto podendo descompe~ 

sar durante a gravidez, podendo ocorrer a necessidade 

de nova cirurgia cardíaca. 

Em nosso grupo foi encontrado mais de 50,00% 

de pacientes em condições de engraviàar e evoluir bem do 

ponto de vista cardiológico durante a gravidez. Para que 

isto pudesse ser comprovado relacionamos o nümero de ge~ 

tações com o tipo funcional das pacientes (tabela 33) • 

Encontramos, pOlS, em 51 pacientes do tipo fun 

cional I, 16 primigestas (32,00%) e 19 secundigestas 

(38,00%) sendo, portanto, de menor risco cardiolôgico e 

obstétrico. No tipo funcional 11 encontramos outras 14 

mulheres primigestas e secundigestas. Deste modo, no to 

tal de 49 pacientes nos tipos funcionais I e II encontra 

mos 25 (33,33%) primigestas e 24 (3L~,84%) secundigestas 
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TABELA 33 - RELAÇÃO ENTRE O TIPO FUNCIONAL DAS PACIENTES DO 

GRUPO CIRÚRGICO "1" E O NOMERO DE GESTAÇÕES. 

N9 DE GESTA 
IPO T 

FUN CIONAL 

I 

11 

111 

IV 

TOTAL 

-
Ç{JES 

PRIMI SECUNDI - ~ 

GESTA GESTA 

16 19 

9 5 

- 3 

- -

25 27 

TERCI QUARTI - GESTA-GESTA TOTAL E 
MAIS 

8 8 51 

4 5 23 

- 1 4 

- - ..... 

12 14 78 

e portanto, 62,82% das mulheres estavam no grupo malS favo 

rável, e de menor risco cardiológico e gravídico. De certa 

forma até d~as gestações nestes grupos funcionais a evolu 

çao e o prognóstico foram bons. 

No grupo das tercigestas e quartigestas ternos 

que 25 pacientes (32,05%) estavam em tipos funcionais I e 

11. Assim, se as pacientes forem dos tipos funcionais I e 

11 a evolução será, boa, se os outros fatores antes analisa 

dos forem favoráveis. 

Resta-nos, ainda, analisar as complicações mater 
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nas nas 78 gestações das pacientes do subgrupo cirúrgico 

"1" (tabela 34). 

TABELA 34 - COMPLICAÇÕES l1ATERNAS NO CICLO GRÁVIDO-PUER 

PERAL NAS PACIENTES DO SUBGRUPO CIRORGICO "1". 

COMPLICAÇÕES 

Fibrilaçã~ atrial 

Embolia pulmonar 

Congestão pulmonar 

Edema agudo de pulmão 

Insuficiência cardíaca 

T O T A L 

NOMERO DE 
CASOS 

6 

3 

3 

1 

1 

13 

PORCENTA 
GEH (%T 

7,69 

3,84 

3,84 

1,28 

1,28 

17,93 

Na análise das complicações ma"ternas do sub 

grupo cirúrgico "1" vale a pena salientar que a paciente 

que fez quadro de edema agudo de pulmão havia se submeti 

do a duas cirurgias de comissurotomia mitral em 31/03/ 

71 e 03/02/75 e 8 meses após a última engravidou, tendo 

dado ~ luz em 1977 a rec~m-nascido normal com 2850g. A 

tualmente a paciente est~ no tipo funcional 11. O estudo 
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ecocardiográfico mostrou reestenose mitral, com átrio es 

querdo de 56,7rnrn e com função de ventrículo esquerdo nor 

mal. Este caso tem indicação para nova 

valvar. 

comissurotomia 

Entre as pácientes estudadas que fizeram qu~ 

dro de embolia pulmonar na gravidez, apenas urna usou Fen 

procoumon a partir do 69 mes e deu ~ luz a rec~m-nascido 

sem deformidades. 

Cinco pacientes do grupo evoluíram para nova 

comissurotomia valvar e urna paciente para implante de 

pr6tese de dura mater mitral. A mortalidade materna nes 

te grupo foi de 2,56% e as perdas conceptuais de 6,41%. 

As principais causas de perdas do prod~to con 

ceptual foram as que constam na tabela 35, a segulr. 

Neste grupo de comissurotomizadas em 78 gesta 

çoes encontramos uma cardiopatia congênita tipo Comunica 

ção interventricular com síndrome de "Down" (1,28%), um 

caso de hernia inguinal (1,28%) e 5 perdas de produto 

conceptual (6,40%). 

Analisaremos a seguir as gestações em pacie~ 

tes cardíacas reumáticas do subgrupo comissurotomizadas 

atrav~s do eletrocardiograma (tabela 36). 
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TABELA 35 - CAUSAS DE PERDAS CONCEPTUAIS NO SUBGRUPO CI 

RÚRGICO "1" E SUAS INTERCORRt:NCIAS. 

CAUSAS 

6bito 

neona -tal 

Nati

morto 

Aborto 

TOTAL 

N9 DE PORCEN -
CASOS TAGEM 

1 1,28 

1 1,28 

3 3,84 

5 6,40 

INTERCORRtNCIAS 

Recém-nascido com síndro -
me de Down, CIV (Comunica 

çao interventricular) foi 

a óbito por broncopneum~ 

nia, -mae com 45 anos de 

idade. 

Prematuro de baixo peso, 

parto normal, mãe com E. 

M. + HP importante e op~ 

rou no 49 mês após o pa~ 

to (Comissurotomia mitral). 

2 meses 

2 1/2 meses 

3 meses 

LEGENDA: LM + HP= estenose mitral e hipertensão pulmonar 



TABELA 36 - ANÁLISE DAS GESTAÇaES DAS PACIENTES DO SUBGRUPO CIRORGICO "I" ATRAV~S DO RITMO 

CARDíACO NO ELETROCARDIOGRAMA. 

RITMO N9 N9 CONG. EMBOLIA TROCA ÓBITO PERDAS 
E.A.P. I. C. TOTAL / RE-COM DE Ml\TER CONCEP 

CARDíACO PT GEST. PULM. PULMONAR PRÔTE NO 1UAIS--SE 

2 1 1 5 2 4 1 1 5 
Sinusal 60 72 

2,71% 1,38% I 1,38% 5,55% 2,71% 5,55 1,38% 1,38% 5,55% 

Fibrilação I 1 1 1 1 1 1 
atrial 5 6 - - -

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 

3 1 l- 5 3 5 1 2 5 
TOTAL 65 78 

3,84% 1,28% I 1,28% 6,41% 3,84% 6,41% 1,28% 2,56% 6,41% 
-~~-_.- - ---- I i - -

LEGENDA: N9 PT= número de pacientes; N9 DE GEST.= número de gestações; CONG.PULM.= congestão 

pulmonar; E.A.P. = edema agudo de pulmão; 

COM= comissurotomia valvar. 

I.C. = insuficiência cardíaca; Re. 

I-' 
I-' 
00 
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Ocorreram, portanto, no grupo cinco, novas comissu 

rotomias valvares (6 ,41 9ó), uma prótese de dura - m~ter 

(1,28%) e 5 casos de insufici~ncia cardIaca congestiva 

(6,41%). 

O estudo do eletrocardiográfico neste subgrupo 

cirúrgico "1" em 78 gestações, mostrou: (tabela 37). 

TABELA 37 - ANÁLISE DOS ELETROCARDIOGRfu~S DAS PACIENTES 

DO SUGDRUPO CIRÚRGICO "1". 

--
GRUPO N9 DE CASOS % ALTERAÇÕES ELLTROCARDIOGRÁFICAS 

18 23,07 Ri bro sinusal com boa repolariza 
ção ventricular + SAE _. 

12 15,38 Ritmo sinusal + discretas altera 
çô€s da repolarização ventricu -lar 

Cirúrgi 12 15,38 RiiJno sinusal + SAE·+ SVE 
co 

"1" 9 11,53 Ritmo sinusal + SAE + SVD 

2 3,56 Ritmo slllusal + SAE + SVD + alte 
rações da repolarização ve.ntric~ 
lar difusas 

6 7,69 Ritmo de Fibrilação at-rial 

19 24,35 Outras al teraçô€s ,ESV, EV, BCRD, 
SBV e alterações de ST/T 

TOTAL 78 100,00 -

LEGENVA: SAE= sobrecarga auricular esquerda; SVD= sobrecar 
ga ventricular direita; SVE= sobrecarga ventric~ 
lar esquerda; ESV= estrasístole supraventricular; 
EV= extrasIstole ventricular; BCRD= bloqueio com 
pleto de r~no direito; SBV=sobrecarga biventric~ 
lari alterações de S1/T = alterações da repolar~ 
zaçao ventricular isoladas. -
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A seguir estão distribuídos na tabela 38, os 

diagnósticos clínicos das pacientes deste subgrupo. 

TABELA 38 - DIAGN6STICO CLfNICO DAS PACIENTES DO SUBGRUPO 

CIRORGICO "1". 

GRUPO 

cirúr 
gico 

"1" 

TOTAL 

DIAGN6STICO CLlNICO 

Estenose mitral pura 

Estenose mitral pura e hipe~ 
tensão pulmonar 

Reestenose mitral 

Reestenose mitral + 
ciêncla aórtica e 
sao pulmonar 

Insufi 
hiperten 

Dupla lesão mitral 
tenose mitral) 

(Tipo E~ 

Dupla lesão mitral e 
lesão aórtica 

Dupla lesão mitral 

Insuficiência mitral + 
ficiência aórtica 

dupla 

Insu 

Tripla comissurotomia mitral, 
aórtica e tricJspide (EM,EA 
e ET) 

Insuficiência mitral 

Estenose aórtica 

Estenose mitral e 
aórtica 

estenose 

Estenose mitral e dupla 
são aórtica 

le 

Estcnose mitral + insuficiên 
cia tricúspide -

N9 DE 
CASOS 

41 

16 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

78 

PORCEN 
TAGEl'C 

52,56 

20,51 

6,41 

2,56 

1,28 

1,28 

1,28 

2,56 

1,28 

2,56 

1,28 

1,28 

2,56 

2,56 

100,00 



121 

Neste grupo predominaram as lesões valvares ml 

trais e, entre elas, a estenose mitral pura foi a mais fre. 

quente, 41 casos (52,56%) sem hipertensão pulmonar e 16 

casos (20,51%) com hipertensão pulmonar de grau vari~vel 

(leve, moderada e seve~a), que no total perfazem 57 casos 

(73,07%) dos casos estudados, o que está conforme a lite 

o estudo ecocardiográfico neste subgrupo foi 

realizado ~m 30 casos, de 78 gestaç5es, com sinais de des 

compensação cardíaca e alteraç5es eletrocardiográficas, 

assim distribuídos (tabela 39). 

TABELA 39 - DIAGNÓSTICOS ECOCARDIOGRÁFICOS DOS PACIENTES 

ESTUDADAS NO SUBGRUPO CIRDRGICO 111. 11
, 

GRUPO 

Cirúr 

glCO 

11111 

TOTAL 

DIAGNÓSTICO 

Estenose mitral leve/moderada 
Estenose mitral leve 
Estenose mitral moderada 
Estenose mitral severa 
Dupla lesão mitral tipo insu 
fici~ncia mitral -
Insufici~ncia mitral severa e 
insuficiência aórtica 
Insufici~ncia aórtica e insu 
ficiência mitral 
Estenose aórtica 
Dupla lesão mitral e dupla l~ 
são aórtica 
EM + EAo + ET (pós comissu~~ 
tomias valvares) 
Insuficiência mitral e insufi 
ciência tricúspide 

N9 DE 
CASOS 

16 
4 
2 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

30 

PORCEN 
TAGEl-C 

53,33 
13,33 

6,66 
3,33-

3,33 

3,33 

3,33 
3,33 

3,33 

3,33 

3,33 

100,00 
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Pelo ecocardiograma em 23 dos 30 casos estuda 

dos, foi encontrada estenose mitral de moderada a severa 

em 76,67?ó e que, se relacionada as 78 gestações, seria 

29,49% dos casos com comprometimento importante da valva 

mitral e que poderão evoluir para nova cirurgia. Destes, 

seis já se submeteram a nova cirurgia pós-parto, (cinco 

comissurotomias e uma prótese de dura mater) 26,08% sendo 

pois o estudo ecocardiográfico um elemento importante p~ 

ra a avaliação prognóstico. O tamanho do átrio esquerdo 

deve ser considerado ao lado da função contrátil ventricu 

lar. 

A análise das provas de função respiratôrianes 

te subgrupo cirúrgico "I" pode ser vista na tabela 40. 

TABELA 40 - ANÁLISE DAS PROVAS DE FUNÇÃO RESPIRATÔRIA DAS 

PACIENTES DO SUBGRUPO CIRüRGICO "1". 

GRUPO 

Cirúr 

gico 

"I" 

TOTAL 

RESULTAm DAS PROVAS 

Prova de função respira 
tória norrral 

Quadro restritivo leve 
com reserva funcional 
ventilatória diminuida 

Quadro obstrutivo lev~ 
com reserva funcional 
ventilatôria diminuida 

Quadro obstrutivo leve, 
distributivo leve com 
reserva funcional ven-ti 
latóriêl dimirluida -

Provas não realizadas 

NOMERO DE CASOS 

33 

13 

12 

10 

10 

78 

PORCENTAGEt1 

/ 

42,30 

16,66 

15,38 

12,82 

12,82 

100,00 ______ -L ________________________ ~ ________________ _L ______________ _ 
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4.3.2 Anãlihe do ~ubg~upo com p~õ~ehe me~ãliea ~ipo 

S~a~~-Edwa~d~ ou ei~a~gieo "2" 

Neste subgrupo foram acompanhadas 17 pacie~ 

tes em 19 gestações, todas elas portadoras de pr5tese de 

Starr-Edwards. Assim, 15 com prótese em posição 

1 em posição aórtica e 1 com prótese em posição 

e tricúspide. As pacientes foram matriculadas e 

nhadas no Programa de Cardiopatia e Gravidez no 

to "Dante·Pazzanese" de Cardiologia no período 

dido entre julho de 1975 a outubro de 1979. 

mitral, 

mitral 

acompa 

Institu 

compree~ 

A idade média das mulheres do grupo foi de 31 

anos (variando de 22 a 45 anos) sendo que 2 pacientes en 

gravidaram duas vezes na programação. Em relação ao uso 

de anticoagulante oral 15 pacientes usaram fenprocoumon, 

uma usou fenindione e outra warfarín sôdico. 

No início da gravidez, 15 apresentavam ritmo 

sinusal e 4 fibrilação atrial. As 16 gestações em pacie~ 

tes com prótese em posição mitral (84,21%) deve-se ao 

maior acometimento da valva mitral nas mulheres com doen 

ça reumática. 

A distribuição das pacientes deste subgrupo 

cirúrgico, em relação ao número de gestações, foi a se 

guinte: 6 (31,57%) primigestas, 6 (31,57%) secundigestas, 

3 (15,78%) tercigestas e 4 (21,05%) quartigestas e mais. 

Neste grupo observou-se um maior número de mu 

lheres primigestas e secundigestas (63,14%). 
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Já em relação ao tipo funcional, a distribui 

ção no subgrupo cirúrgico "2" foi a seguinte: 14 (73 ,63%) 

no tipo funcional I, 3 (15,75%) no tipo funcional 11, 

2 (10,52%) no tipo funcional 111 e nenhum caso no tipo 

funcional IV, evidenciando-se assim, pois, que 14 casos 

(73,63%) estavam no tipo funcional I em condições favorá 

veis ~ gestação, e apenas um destes casos foi a óbito du 

rante a gestação. 

Na análise do tipo de parto no subgrupo cirúr 

gico "2", encontramos 5 partos cesárea (50,00%), 3 par 

... 
tos fórcipe (30,00%) e 2 partos normais (20,00%). O nu 

mero total de partos cesárea corresponde a 50,00% do to 

tal do grupo, o que até certo ponto poderia ser justifi 

cado pelo uso de anticoagulação oral neste grupo de pa 

cientes, o que levaria a um maior número de partos pr~ 

gramados. 

A retirada da anticoagulação oral por 

do variável antes do parto, como tentativa de redução 

dos níveis de protrombina no feto tem sido recomendada 

na literatura por SZEKELye SNAITH 179 ; 

ANDRADE e col 7 • 

RUSSO 
/' 

e col 1 6 o , 

O relacionamento do tipo de parto das pacie~ 

tes deste subgrupo cirúrgico "2" e o seu tipo funcional 

no início da gestação, encontra-se na tabela 41. 

Neste subgrupo nao foram realizadas .. 
cesareas 

em pacientes do tipo funcional I, mas sim nos outros ti 

pos funcionais de maior risco. 
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TABELA 41 - RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE PARTO E O TIPO FUN 

CIONAL DA GESTANTE ESTUDADA NO SUBGRUPO CI 

RÚRGICO "2". 

~
IPOFUNCIQ 

TIPO DE NAL 
PARTO 

Cesárea 

Fórcipe 

Normal 

TOTAL 

I 11 

3 

2 1 

2 

4 4 

111 IV TOTAL 

2 5 

3 

2 

2 la 

No tipo funcional I, encontramos 2 partos no~ 

malS e 2 fórcipes, n~o tendo ocorrido hemorragia mater 

nas nem alterações discrásicas no recém-nascido, relacio 

nadas ao uso do anticoagulante oral e que tivessem rela 

ç~o com o tipo de parto. 

Ocorreu um caso de síndrome warfarínico do re 

cém-nascido e um outro de atresia nasal em pacientes u 

sando fenprocoumon. 

É importante analisarmos a relaç~o entre a 

idade da paciente e o seu tipo funcional no início da 

gestação neste subgrupo cirúrgico "2" (tabela 42). 
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TABELA 42 - RELAÇÃO EUTRE A IDADE DA PACIENTE NO INfcIO 

DA GESTAÇÃO E O SEU TIPO FUNCIONAL NO SUBGRU 

PO CIRÚRGICO "2". 

IDADE 
EM ANOS 

$- 20 

20 

26 

31 

36 

41 

TOTAL 

FUNCIO 
NAL 

25 

30 

35 

40 

45 

I 11 

7 1. 

3 1 

3 1 

1 

14 3 

111 IV TOTAL 

8 

4 

4 

1 2 

1 1 

2 19 

Se considerarmos neste subgrupo as mulheres 

com idade de 21 a 30 anos classificadas no tipo funcio 

nal I e 11 em sentido mais amplo, teríaIIlos 12 casos 

(63,15%) em 19 gestações, e que estariam teoricamente em 

condições de engravidar sem maiores riscos. 

Consideradas as do tipo funcional I, isolada 

mente, encontramos 10 casos (52,63%) em idade favor~vel 
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e portanto, em condições de explicar os bons resultados 

neste tipo de paciente. O número de mulheres com mais de 

30 anos considerados como casos "desfavoráveis" em rela 

çao a gestação foi 7 (36,84%). 

As complicações maternas no ciclo grávido-puer 

peral no subgrupo cirúrgico "2" estão na tabela 43. 

TABELA 43, - C0I1PLICAÇÕES MATERNAS NO CICLO GRÁVIDO - PUER 

PERAL NAS PACIENTES DO SUBGRUPO CIRÚRGICO "2". 

COMPLICAÇÕES N9 % DE CASOS 

Fibrilação atrial 4 21,05 

Insuficiência cardíaca 1 5,26 

Embolia pulmonar 1 5,26 

Congestão pulmonar - -

/' 

Edema agudo de pulmão - -

TOTAL 6 31,57 

De outro lado, duas pacientes do grupo engr~ 

vidu.ram e foram acompanhadas por duas vezes no Programa 
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de Cardiopatia e Gravidez (Quadro 7). 

Ocorreram, nestas pacientes que engravidaram 

duas vezes na programaçao, 2 casos de aborto, 1 óbito ma 

terno e 1 recém-nascido de termo, sem malformações e com 

peso acima de 3001g. O óbito materno ocorreu por "fibri 

lação atrial" e "embolia pulmonar", segundo o laudo do 

atestado de óbito, em paciente em uso de anticoagulante 

oral e com o último tempo de protrombina (15 dias antes 

do óbito) na faixa terapêutica. O anticoagulante utiliza 

do foi o Fenprocoumon. A outra paciente continua Vlva e 

com a sua p~ótese de Starr-Edwards em posição mitral fu~ 

cionamento hemodinamicamente bem, em uso de anticoagula 

çao oral. 

A paciente que evoluiu para óbito engravidou 

fora do período de pós operatório ideal em relação a ge~ 

tação,ou seja, com 6 anos e 10 meses, o mesmo ocorrendo 

com a outra paciente "M.A.L.", com intervalo de 7 anos e 

10 meses na primeira gestação e de 11 anos e 9 meses na 

segunda gestação. Este parâmetro neste subgrupo 
..., . 

clrurg.:"!: 

co "2" deve ser considerado e analisado em conjunto com 

outros na avaliação e planejamento familiar destas pacl 

entes. 

Estudaremos a seguir os óbitos maternos no 

subgrupo cirúrgico "2". Em 19 gestações, ocorreu apenas 

um óbito materno, já acima citado, correspondendo a uma 

taxa de mortalidade de 5,26%. 



-
IDADE 
EM 
ANOS 

-. 

QUADRO 7 - PACIENTES ACOMPANHADAS DUAS VEZES NO PROGRAMA DE CARDIOPATIA 

GRAVIDEZ NO GRUPO 11 SUBGRUPO CIRORGICO 112 11 . 

r-

REC:t;M-NASCIDO 
COR N9 N9 TIPO FUN DIAG TIPO DE ~A."R.TO 

DE - NÓS=-PARA CIONAL DATA DE E PESO COMPRo SEXO 
GESTA TICO IMPLAN- DATA EM EM E 

MALFOR 
'f:1AÇÃO-

-r-.-- TE . GRAMAS CM. APGAR 

23 br DU1 PSE (H) aborto 
I O I tipo 24/2/67 3 l/2m - - - --r-.-- IM 20/5/75 

-I-

27 br DLM PSE (M) nasc. 
11 O I Fórcipe 3250 50 8/9 sem malfor -- tipo 24/2/67 24/2/67 TIBçao - IM 

25 br DUo PSfAo + AJ:::orto 
I O I + 26/3/73 2 1/2 m - - - -'--

~ Com M Com M 1976 
29 br DlAo PSfAo + Óbito materno e fetal no 39 mês de gestação 

11 O I + Com 11 por embolia pulmonar, fibrilação atrial 
Com M 26/3/73 10/1/80 

---N<~ de e 
g s ta::: nu'" d - . ~ d· d . 1 . d d b bra mero e gestaçoes; comp.= comprlmento; apgar= ln lce e vlta l a e; r= 

nca; DLM tipo' IM d 1 1 -. ... . ~ . . 1 DLA C M d 1 les- - 1= up a esao mltral tlpO lnsuflclencla mltra; o + om = up a 
ao aortic . .. ... . 

PSEA _,.o a e comlssurotomla valvar mltraI; PSE (M)= protese Starr-Edwards mltral , 
0- protese St Ed d ... . .. . 1 arr- war s aortlca; Com M= Comlssurotomla mltra • 

I-' 
N 
tO 

· ... ~ 
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Ocorreram no total 8 perdas do produto conceE 

tual, (L~2,109ó) conforme pode ser verificado na tabela 44. 

TABELA 44 - CAUSAS DE PERDAS CONCEPTUAIS NO SUBGRUPO CI 

RÚRGICO "2" E SUAS INTERCORR:t;NCIAS. 

CAUSAS NÚMERO DE CASOS % INTERCORR:t;NCIAS 

Nariz em "sela" 

prematuro + CIV 

6bito neonatal 1 5,26 + Síndrome de 

Down bronc0E. 
neumonia 

Natimorto 1 5,26 -

Abortos 6 31,57 -

T O T A L 8 42,10 -

LEGENVA: CIV= Comunicação interventricular 

No grupo houve dois casos de malformações re 

lacionadas ao uso do anticoagulante oral: o primeiro 

com atresia nasal e o segundo com CIV (comunicação inter 

ventricular) + Síndrome de "Down" e alterações -osseas e 
, 

com nariz em "sela", que compõem o síndrome warfarínico. 

O último apresentou insuficiência respiratória, ocorren 

do óbito neonatal. 
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o peso médio dos recém-nascidos do subgrupo 

cirúrgico "2" foi de 2.700 gramas e a distribuição dos 

pesos neste subgrupo foi 4 (40)00%) com peso menor ou 

igual a 2500g, 2 (20)00%) com peso variando de 2.501 a 

3.000g e 4 (40,00%) com pesos de 3.001g e mais. Assim dos 

10 recém-nascidos vivos,apenas 40,00% apresentaram peso 

normal ao nascer, existindo 40,00% de baixo peso e 20,00% 

de peso insuficiente, o que,sem dúvida,pode não ser de 

corrência da prótese de Starr-Edwards, mas sim da açao 
- - -

do anticoagulante oral. 

~ interessante ainda tentarmos estabelecer u 

ma relação entre o peso dos recém-nascidos do subgrupo 
- -

cirúrgico "2" e o tipo funcional materno (tabela 45). 

TABELA 45- RELAÇÃO ENTRE OS PESOS DOS RECfM-NASCIDOS NO 

SUBGRUPO CIRÚRGICO "2 11 E O TIPO FUNCIONAL MA 

TERNO. 

~
IPOFUN 

PESO CIONAL 
EM GRAHAS 

~ 2 500 

2501 a 3000 

3001 e mais 

TOTAL 

I 

1 

1 

3 

5 

II 

2 

1 

1 

4 

III IV /' TOTAL 

1 4 

2 

4 

1 10 
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Nota-se que, em gestantes do tipo funcional I 

e 11 ocorreram recém-nascidos com baixo peso e peso insu 

ficiente, mostrando que mesmo em pacientes assintomáti 

cas, ou com pouca sintomatologia e próteses sem sinais 

de disfunção ocorrera~ alterações nos pesos dos 
.. 

recem-
- -

nascidos, provavelmente pela ação dos anticoagulantes 

orais, confirmando os dados da literatura já referidos 

neste trabalho. 

·-A tabela 46 nos mostra o intervalo de 

em anos de pós operatório de implante de prótese 

Starr-Edwards em relação ao início da gestação. 

tempo 

de 

TABELA 46 - NOHERO DE PACIENTES SEGUNDO O INTERVALO DE 

p6s OPERAT6RIO DE IMPLANTE DE PR6TESE VALVAR 

DE STARR-EDWARDS NO GRUPO 11 SUBGRUPO CIROR 

GICO "2" E A GESTAÇÃO. 

INTERVALO DE p6s OPERAT6RIO NúMERO DE PACIENTES % 
EM ANOS 

Menor que 1 - -
1 a 3 6 31,57 

3 a 6 3 15,78 

6 a 10 5 26,31 

maior que 10 5 26,31 

, 
TOTAL 19 100,00 
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Deste modo, constatamos que 6 casos (31,57%) 

estavam no período pós operatório favorável, havendo p~ 

r~m 13 (68,42%) em perfodo desfavorável, o que poderia 

talvez explicar um maior número de perdas do produto con 

ceptual neste subgrupo com prótese de Starr-Edwards so 

mando-se a ação já conhecida do anticoagulante oral. 

Outro aspecto que nos chamou a atenção foi o 

estudo da relação entre o tipo de parto das 

do subgrupo cirúrgico "2" e o peso dos seus 

dos ao nascer (tabela 47). 

pacientes 
... . recem-naSCl 

TABELA 47. - RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE PARTO NO SUBGRUPO CI 

RORGICO "2" E O PESO DOS REC:t:M-NASCIDOS AO 

NASCER. 

~ ~EM TO CESÁREA r6RCIPE NORMAL TOTAL 

~ 2 500 3 - 1 4 

/ 

2500 a 3000 1 - 1 2 

3001 e mais 1 3 - 4 

TOTAL 5 3 2 la 
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Nos partos ' cesárea realizados no grupo, três 

recém-nascidos foram de baixo peso, um com peso insufi 

ciente e um com peso normal. A elevada po~centagem de r~ 

cém-nascidos de baixo peso já era esperada e confirma 

os' achados de outX'Os ~l1.1:ol"'es 16 o, 161, 171, 1 ·7 "" . 1 7 9 ; '. de 

vido à ação de medicação do grupo dos warfarínicos. Pode 

mos pois, obse~var que nestas cesã~as, o peso dos ~ecé~ 

-nascidos 'não foi o fator de indicacão da via de parto. 

-'Isto posto,é necessário que estudemos outro 

parâmetro importante~ ou seja, os diagnósticos clínicos 

destas pacientes para avaliação da maior ou menor gravi 

dade dos casos (tabela 48). 

TABELA 48- DIAGN6STICO CL!NICO DAS .PACIENTES DO SUBGRU 
PO CIRORGICO 112 11 • 

GRUPO DIAGN6STICO CLtNICO N9 DE PORCEN 
GASOS TAGEM-

Dupla lesão mitral (tipo estenose) 7 36,76 

Dupla lesão mitral e insuficiên 
cia tricúspide - 4 21,05 

Insuficiência mitral e hip~~te!! 
são pulmonar 2 10,52 

Dupla lesão aórtica e estenose 
CirÚr mitral 1 5,26 

gico Insuficiência mitral isolada 1 5,26 

11211 ' Dupla lesão mitral e estenose 
tricúspide 1 5,26 

Dupla lesão aórtica e insuficiên 
cia mitral pós 'comissurotomia ..... ml. 
traI - 1 5,26 : 

Irisuficiência aórtica 1 5,26 

Dupla lesão aórtica 1 . 5,26 

TOTAL - 19 100,00 
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Quanto ao diagnóstico, Clínico a lesão oroval 

" -var mais frequente neste subgrupo foi a dupla lesa0 mi 

traI tipo estenose. 

É de interesse analisarmos agora o resultado 

das gestações em função do ritmocardiaco inicial pelo 

eletrocardiograma confirmando mais uma vez ser o ritmo 

de fibrilação atrial o de maior risco para a gestante 

(tabela 49). 

'--~-A análise dos diagnósticos el.etrocardiogI,áfi: 

cos das pacientes do subgrupo cirú:r'gico "2" evidenciou 

um grande número de pacientes com lesão orovalvar tipo 

estenose mitral e com sobrecarga atrial esquerda (9 ca 

sos) (Tabela 50). 

o estudo ecocardiográfico r'ealizado no subgru 

po cirúrgico ,"2" mostrou que mesmo entre as pacientes que 

estavam clinicamente assintomáticas,em dois casos os eco 

cardiogramas evidenciaram discreta diminuição da excur 

são da esfera no interior da armação metálica da prótese 

de Starr-Edwards, porém até agora nenhum caso pecessitou 

de nova cirurgia para substituição da prótese. É impor' 

tante ainda salientar que entre as pacientes com 
... 

pr~ 

tese de Starr-Edwards em seis casos ocorreu aumento do 

tamanho do átrio esquerdo e hipocontratilidade do ventrí 

culo esquerdo, o que mais uma vez fala a favor da impol' 

tância destes novos parâmetros em relação à gestação , 

(tabela 51) 



TABELA 49 - ANALISE DAS GESTAÇÕES EM PACIENTES COM PR6TESE DE STARR-EDWARDS ACOMPANHADAS NO PROGRAMA 
ATRAV~S DO RITMO CARDíACO NO ELETROCARDIOGRAMA. 

-RITMO-"-' N9 N9 CONG. EMBOLIA TROCA DE OBITO PERDI\S 

CARDíACO PT GESTA PUl11. E.A.P. IC PlJlM)NAR TOTAL pROrEsE MATERNO CONCEP MALFORMAÇOEs 
'IUAIS-

Sinusal 13 15 1 1 2 7 2 - - 6,66% . 6,66% 13,33% - - 46,66% 13,33% 

Fibrilação 2 2 1 1 atrial 4 . 4 - - 50,00% - 50,00% - 25,00% 25,00% -

Total 17 19 3 1 4 1 8 2 - - 15,70% 5,26% 21,05% - 5,26% 42,10% 10,52% 

LEGENVA: N9 PT= número depacientes;N9 GESTA= número de gestações; CONG.PULM.= congestão pulmonar; 
E.A.P.= edema agudo de pu1m~o; I.C.= insuficiência cardíaca. 

..., 
w 
C') 
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TABELA 50 - ANÁLISE DOS DIAGNdSTICOS ELETROCARDIOGRÁFI 

COS DAS PACIENTES DO SUBGRUPO CIRORGICO "2". 

GRUPO DIAGNdSTICO N9 DE PORCEN 
CASOS TAGEM-

RITMO SINUSAL 15 78,94 

Associado a SAE (sobrecar 

ga atrial esquerda) - 5 

casos 

SVE (sobrecarga ventricu -
_.lar ~ esquerda) 3 casos 

SVD (sobrecarga ventricu -
'lar direita) 2 casos 

Cirúrgi 
co SBV (sobrecarga biventri -
"2" cuIar), 2 casos 

BCRD (bloqueio com com -
pleto de ramo direito) 2 

casos 

Alterações da repolariz~ 

ção ventricular 

Extra-sístoles ventricula -
res 1 caso 

RITMO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL 4 21,05 

TOTAL - 19 100,00 

É importante estudarmos a seguir os diagnósti 

cos ecocardiográficos na tabela 51. 
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TABELA 51 - DIAGN6STICOS ECOCARDIOGRÁFICOS DAS PACIENTES 

ESTUDADAS NO SUBGRUPO CIRORGICO 112
11 

GRUPO 

cirúr 
gico 

112 11 

TOTAL 

DIAGN6STICOS N<? DE PORCEN 
CASOS TAGEM-

- Prótese Starr-Edwards em poslção< 
mitral e Átrio Esquerdo com di 
mensão aClma do normal 6 casos 15 

- flutter dos folhetos (1 caso) 
- hipocoritratilidade de ventríc~ 

lo esquerdo 2 casos 
- estenose 'tricúspide 1 
- com falha ria excursão 

_._ ra na anraçao metálica 
tese 2 'casos 

caso 
da esfe 
da próte 

- com boa contratilidade VE 1 ca 
so 

- com fusão dos folhetos da vaI 
va mitral pós comissurotomia 1 
caso 

- hipertensão pulmonar 1 caso 

- Prótese Starr-Edwards em posição 
aórtica 

- caso sem disfunção com contra 
tilidade de Ventrículo Esquer 
do normal 

- prótese aórtica normal com e~ 
tenose mitral moderada, cO'm au 
mento discreto das dimensões 
do AE e VE 

- Prótese Starr-Edwards em posição 
mitral e tricúspide sem disfun 
ção; com boa contratilidade do 
ventrículo esquerdo 

- Ecocardiograma nao realizado 

2 

1 

1 

19 

78,94 

10,52 

5,26 

5,26 

100,00 

LEGENVA: AE= átrio esquerdo; 

VE= ventrículo esquerdo 
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Finalmente, foram analisadas também as p~~ 

vas de função respiratória cujos resultados são analisa 

dos na tabela 52. 

TABELA 52 - ANÁLISE DAS PROVAS DE FUNÇÃO RESPIAATÓRIA DAS 

PACIENTES DO GRUPO 11 SUBGRUPO CIRÚRGICO "2". 

GRUPO RESULTADO DAS PROVAS N9 DE PORCEN 
CASOS TAGEM-

Prova de função res -
piratória normal 10 52,63 

quadro misto restri -
tivo e distributivo 

com reserva funcio -
nal com alterações 

leves e em 2 casos e 
Ci.rúrgico moderadas em 3. 5 26,31 

"2" 
quadro restritivo le -
ve com reserva fun -
cional ventilatória 

normal 2 10,52 

quadro restritivo le -
ve 1 5,26 

provas nao realizadas 1 5,26 

TOTAL - . 19 100,00 

Assim, as provas de função respiratória 

neste grupo nao nos permitiram relacionar os seus resul 

tados com os achados clínicos e cirúrgicos. 
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4.3.3 Anill6e do 6ubg~upo de paclen~e6 com p~8~e6e 

de du~a-mã~e~ ou cl~ú.~glco "3" 

Neste subgrupo foram estudadas 24 gestações 

em 24 pacientes portadoras de prótese de dura-má ter homó 

Ioga. As pacientes foram admitidas ao Programa de Cardio 

patia e Gravidez, entre julho de 1975 e outubro de 1979. 

A idade média das mulheres do grupo foi de 27,8 anos (va 

riando de 19a 38 anos). Todas as pacientes foram acomp~ 

nhadas apenas -uma vez na programaçao. 

Em relação ao nÚmero de gestações estavam as 

sim distribuidas: 8 primigestas (33,33%), 5 secundige~ 

tas (20,53%), 4 tercigestas (16,66%) e 7 quartigestas 

e mais (29,16%). Houve assim, a predominância de 

gestas seguida de secundigestas, o que confere 

prognóstico. 

p~imi 

melhor 

Quanto ao tipo funcional, segundo a "New York 

Heart Association",as pacientes do grupo pertenciam 13 

ao tipo funcional I (54,16%), 9 ao tipo funcional 11 

(37,50%) e 2 ao tipo funcional 111 (8,33%). éonsideran 

do-se o tipo funcional I como o mais favorável em rela 

ção à gravidez, mais de 50% das pacientes deveriam evo 

luir bem durante o ciclo grávido-puerperal, e com menor 

risco cardiológico, se extrapolássemos os dados dos ou 

tros tipos de protese para as do tipo dura-máter. Mesmo 

as dos tipos funcionais 11 e 111 que chegaram grávidas 

ao programa foram acompanhadas por nós, evoluíram bem du 



141 

rante a gestação, apesar do seu maior risco cardiológico. 

No grupo desfavorável, segundo a "New York 

Heart Association", tivemos dois casos (8,33%) -que nao 

possuem parâmetros de comparação na literatura. No que 

tange a sua evolução durante a gestação. ANDRADE e co1 6 

evidenciaram que de um modo geral as pacientes com prót~ 

se de dura-m"áter evoluem bem na gestação e no puerp~rio 

imediato. No subgrupo cirúrgico "3" não ocorreram casos 

de óbito materno. 

Outro parâmetro considerado, foi o tipo de 

parto onde houve 11 casos de cesárea (45,83%), 8 de fór 

cipe (33,33%) e 4 de parto normais (16,66%). Predomina 

ram assim os partos tipo c~sárea, não sendo porém a pró 

tese de dura-máter,por Sl só, a indicação para este tipo 

de parto 9 
.' 

Na tabela 53 relacionamos o tipo de parto e 

o tipo funcional das gestantes deste subgrupo no 
• 4' • 

1n1c1o 

da gestação. 

Ao analisarmos esta tabela,podemos observar 

um maior número de cesáreas em mulheres do tipo funcio 

nal I e novamente, a indicação deste tipo de parto em 

parturientes do grupo favorável com menor risco cardioló 

gico, por provável indicação obstétrica, como nos demais 

grupos estudados anteriormente. Embora sem parâmetros na 

literatura para comentarmos tal indicação, consideramos 

que 11 cesáreas (45,83%) em 24 pacientes estudadas ê uma 
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TABELA 53 - RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE PARTO E O TIPO FUN 

CIONAL DA GESTANTE ESTUDADA NO SUBGRUPO CI 

RÚRGICO 113
11

• 

~
IPOFUN 

TIPO CIONAL 
DE PARTO 

111 IV TOTAL I 11 

Cesál"\ea 7 2 2 11 

Fórcipe 4 4 8 

Normal 2 2 4 

TOTAL 13 8 2 

LEGENVA: ~':Foi incluído para o estudo do tipo de parto 1 

parto cesárea em gravidez gemelar. 

porcentagem elevada se comparado com o percentual de ce 

sáreas na população geral, já anteriormente citado. ~ lm 

portante lembrar aqul que a paciente cardíaca com próte 

se de dura-máter homóloga deve ser considerada lia priori", 

em relação à gestação, como semelhante às demais pacle~ 

tes com prótese. 

Em relação ao tipo funcional I encontramos 

7 casos (53,84%) de cesáreas realizadas em pacientes de 

menor risco cardiológico o que sem d~vida pode agravar o 

prognóstico da mulher pelas possíveis complicaç6es car 
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diológicas no puerpêrio, tais como, a endocardite infec 

ciosaso • 

Passemos a seguir a relacionar as pacientes 

em função do seu tipo funcional e da idade da mulher no 

início da gestação (Tabela 54). 

TABELA 54· '- RELAÇÃO ENTRE A IDADE DA PACIENTE NO INfcIO 
DA GESTAÇÃO E O SEU TIPO FUNCIONAL NO SUBGRU 

-PO CIRORGICO "3". 

I 11 TIl IV TOTAL 

. ~ , 20 aros 1 1 2 8,33 

. 20 125 8 3 li 45,83 

26 I 30 1 1 2 8,33 

31 35 1 3 4 16,66 

" 
36 I I 40. 1 2 3 12,50 

> 40 1 1 2 ' 8,33 

TOTAL 13 9 2 24 100,00 
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Isto mostra que 22 pacientes (91,66%) esta 

vam em condições satisfatórias do ponto de vista funcio 

nal para a gestação (tipo I e 11), enquanto que,em rela 

çao a idade,12 pacientes dos tipos I e 11 estavam no gr~ 

po de idade favorável à gestação (20 a 30 anos), ou se 

ja, 54,54%, o que poderia explicar o bom resultado da 

gestação neste grupo. 

Quanto à posição de implante de prótese de 

dura-máter .nas 24 gestações encontramos 17 com prótese 

de dura-máter em posição mitral (70,83%), 6 com prótese 

de dura-m~ter em posição aórtica (25,00%) e 1 com tri 

pIa prótese de dura-máter mitral, aórtica e tricaspide 

(4,16%). 

Considerando a posição de implante de prót~ 

se,os 6 casos em posição aórtica estariam no grupo fav~ 

rável mas, pelas complicações decorrentes da própria 

prótese, está praticamente abandonado o implante nes 

ta posição. Dos 6 casos (25,00%) com prótese aórtica, 

a gravidez evoluiu bem em 4 e nos outros 2 houve pe~ 

das fetais (8,33%). 

Cabe salientar aqui que 23 pacientes do gr~ 

po engravidaram com prótese implantada previamente ã ge~ 

tação, e em apenas 1 caso a prótese foi implantada, du 

rante a gravidez, e em posição mitral. A paciente fez 

quadro de icterícia no pós-operatório imediato, porém a 

gravidez evoluiti bem até o termo e o recém-nascido nao 
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apresentou malformações. 

o maior número de implantes de prótese de du 

ra-m&ter em posiçio mitral est& relacionado com o maior 

acometimento desta valva em mulheres com doença reum&ti 

ca. 

f importante, pois, relacionar a seguir o p~ 

ríodo decorrido entre o implante da prótese e a gravidez 

(Tabela 55). 

TABELA 55 - NOMERO DE PACIENTES SEGUNDO O INTERVALO DE 

p6s OPERATÓRIO DE IMPLANTE DE PRÓTESE DE DU 

RA-MÁTER NAS PACIENTES DO SUBGRUPO CIRORGICO 

113 11 • 

INTERVALO EM ANOS NúMERo DE PACIENTES PORCENTAGEM 

Menos que 1 6 26,08 

1 a 3 6 26,08 

3 a 6 7 30,43 
,/ 

Mais que 6 4 17,39 

TOTAL 2 3 ~': 100,00 

* Num total de 23 casos, isto porque em um caso a prót~ 

se foi implantada no terceiro mês de gestação. 
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No grupo 6 pacientes engravidaram antes de 

haver decorrido um ano de implante da prótese (26,08%). 

Entre 1 e 2 anos encontramos outras 6 pacientes (26,08%) 

e 11 casos com mais de 2 anos de pós operatório de im 

plante, quando engravidaram (45,83%). 

Considerando-se que a partir do primeiro ano 

de pós-operatório de prótese de dura-máter seria o perío 

do teoricamente favorável e ideal para uma gestação, de~ 

de que a prótese de dura-máter não apresentasse sinais 

de disfunção, encontramos em nosso grupo 13 casos (56,51%) 

de casos favoráveis entre 1 a 6 anos de pós operatório e 

apenas 6 casos (26,08%) entre 1 e 3 anos de pós operató 

rio. 

As complicações. maternas que ocorreram no 

subgrupo cirúrgico "3 11 encontram-se relacionadas na tabe 

la 56. 

TABELA 56 - COMPLICAÇÕES MATERNAS NO CICLO GRÁVIDO- PUER 

PERAL NAS PACIENTES DO SUBGRUPO CIRÚRGICO 113". 

COMPLICAÇOES NGMERO DE CASOS PORCENTAGEM 

Fibrilação atrial 4 16,66 

Insuficiência car 
díaca 2 8,33 

Embolia pulmonar 1 4,16 

Edema agudo de 
pulmão - -
Congestão pulmonar - -

TOTAL 7 29,15 
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Permanece assim a fibrilação atrial 4 casos 
11 

(16,66%) como a complicação mais frequente neste grupo 

de pacientes. 

Por outro lado, as causas das perdas conceE 

tuais no subgrupo cirúrgico "3" e suas intercorrências 

estão na tabela 57. 

TABELA 57 - CAUSAS DAS PERDAS CONCEPTUAIS NO SUBGRUPO CI 

RdRGICO "3" E SUAS INTERCORRt:NCIAS. 

CAUSAS NOMERO PORCENTAGEM INTERCOR 
DE CASOS Rt:NCIAS -

Óbitos neona -
tais - - -

Natimortos 1 4,165 -

Abortos 1 4,165 -

TOTAL 2 8,33 -, 

Outro parâmetro por nós estudado foram as 

comp'licações marernas na gravidez. Embora não tenha ocor 

rido óbito mate~no, encontramos outras complicações ma 

ternas, tais como: 2 casos de insuficiência cardíaca 

congestiva (8,33%) e 4 de fibrilação atrial (16,66%).Nu 
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ma destas pacientes houve substituição da prótese de du 

ra-máter mitral por outra do mesmo tipo, por disfunção 

da prótese no pós-parto, enquanto que em outro caso, nao 

houve regressão da insuficiência cardíaca com a terapêu 

tica medicamentosa e a prótese de dura-máter mitral foi 1m 

plantada no terceiro mês de gestação. 

Ocorreram outros casos de disfunção de 

tese no decurso de gestaçao e que foram estudados por 

meio do eçocardiograma. A evolução da gestação nesses ca 

sos foi a seguinte: 1 caso com disfunção da prótese de 

dura-máter aórtica, evidenciado pelo ecocardiograma. Nes 

te caso, a paciente evoluiu bem durante a gravidez e deu 

à luz, por via vaginal a recém-nascido vivo com 3.010 gr~ 

mas. A paciente mantém a mesma prótese apesar da disfun 

çao, por recusar-se a nova cirurgia. Em outro caso,a p~ 

ciente engravidou após quadro de endocardite infecciosa. 

Esta paciente implantou prótese de dura mater aórtica em 

1975 pela primeira vez e a substituiu em 1976. Engravi 

dou três meses após quadro de endocardite infecciosa e 

sua gravidez terminou em aborto espontâneo aos/dois me 

ses e 15 dias de gestação. Em uma terceira paciente foi 

evidenciado pelo estudo ecocardiográfico disfunção leve 

da prótese de dura-máter aórtica, mas a paciente evoluiu 
. . . 

bem e deu à luz por parto cesárea, a recém nascido com 

2850g, vivo e normal. Finalmente, no quarto caso a paC1 

ente portadora de prótese de dura-máter mitral engravi 

dou três meses após o implante, tendo sido evidenciada 
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disfunção da prótese no quinto mês de gestação. Ao fi 

nal da gravidez, por parto fôrcipe,deu à luz a recém-nas 

cido com 3.200 gramas. No pós-parto imediato mantinha-se 

em quadro de descompensação cardíaca, tendo sido indica 

da a substituição da prótese, o que foi realizado, tendo 

sido implantada prótese de pericárdio bovino um ano e um 

mês após a gravidez. 

As principais causas de perdas conceptuais 

no subgrupo cirúrgico "3" foram: 1 aborto e 1 natimor 

to perfazendo um total de 2 casos (8,33%). 

... . 
Das 24 gestações resultaram 21 recem-naSCl 

dos vivos, com peso médio de 2.978,64 gramas e 2 
... 

recem-

nascidos de gravidez gemelar com pesos de 1850 gramas e 

2250 gramas, respectivamente. 

A distribuição dos pesos dos recém - nascidos 

em relação ao tipo funcional das gestantes, no subgrupo 

cirurgico "3", mostrou os resultados analisados na tabe 

la 58. 

.. / 

Assim, malS de 50% dos recem-nascidos esta 

vam no grupo de peso normal (3.00lg e mais) 4 (17.78%) 

eram de baixo peso e 6 (27,27%) de peso insuficiente. 

Por outro lado, a relação entre o tipo de 

parto no subgrupo cirúrgico "3" e o peso do 
.. . 

recem-naSCl 

do é outro aspecto interessante a ser analisado (tabela 59). 



150 

TABELA 58 - DISTRIBUIÇÃO DOS PESOS DOS RECfM-NASCIDOS EM 
RELAÇÃO AO TIPO FUNCIONAL DA GESTANTE NO SUB 
GRUPO CIRORGICO "3". 

~ PESO CIONAL I 11 111 IV TOTAL 
EM GRAMAS 

~ 2.500 2 1 1 4 

2.501 a 3.000 3 3 6 

3.001 e mais 8 3 1 12 

TOTAL 13 7 2 22 

TABELA 59 - RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE PARTO E O PESO DO RE 

CÉM-.NASCIDO NO SUBGRUPO CIRORGICO "3". 

~ PESO PARTO CESÁREA F6RCIPE NORMAL TOTAL 
EM GRAMAS . 

~ 2.500 4~'~ 2 6 

2.501 a 3.000 3 3 6 

3.001 e rrais 5 5 2 / 12 

TOTAL . 12 8 4 24 

LEGENVA: ~': Nos casos de partos cesárea foram incluídos to 

dos os recém-nascidos inclusive os de gravi 

dez gemelar. 
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Pudemos observar que. as indicações de 
... 

cesa 

rea nao se relacionaram com o maior peso dos recém-nasci 

dos, o que é um dado importante no estudo destas pacien 

teso Há doze casos (50%) de recém-nascidos com pesos a 

3.001g e mais, o que até certo ponto nos mostra que este 

tipo de prótese não tem a maior influência sobre o peso 

do recém-nascid0 7 , 9~ 14~. 

Passamos agora à análise,das gestações das 

pacientes_q.9m_p~ótese de dura-máter, segundo o ritmo car 

díaco no eletrocardiograma (tabela 60). 

Em. 24 casos estudados apenas 4 casos 

sentavam ritmo de fib~ilação atrial e,po~tanto,rnaio~ ri~ 

. --.. .... ". 
co cardlologlco. DOls casos de prote se de dura - mater em 

posição mitral evoluíram para substituição da prótese por 
. . 

outra de dura-máter e/ou pericárdio bovino. Finalmente, 

uma prótese ae dura-máter foi implantada em posição ml 

traI no terceiro mês de gestação em paciente com fibrila 

çao atrial antiga e que desenvolveu quadro de insuficiên 

cia cardíaca na gravidez, que não respondia à terapêuti 
/' 

ca. Não foram observados casos de embolia pulmonar neste 

grupo de pacientes. 

De um modo geral as pacientes com prótese de 

dura-mâter evoluem bem durante a gestação, porém, as ge~ 

tantes com prót~se em posição aórtica, pelos problemas 

da própria prót~s~ são de maior risco cardiológico. Este 

tipo de prótese hão é o ideal em relação à gestação e a 

permissão ou não a outra gravidez dependerá de todos os 



TABELA 60 - ANÁLISE DAS GESTAÇOES DE PACIENTES PORTADORAS DE PRdTESE DE DURA-MÁTER IMPLANTADAS AN 
TES OU DURANTE A GRAVIDEZ SEGUNDO O RITMO CARDlACO NO ELETROCARDIOGRAMA. 

RITI1J N9 DE N9 DE EMBOLIA CONGESTÃO P.D.M P.D.M PRÓTESE ÓBITO PE.RJ)AS IX) 

CAPJ)fACO PT GESTA PUlMO - PUlMONi\R E.A.P. 1.C TOTAL NA APÓS PERICAR. MATER PRODUID CON 
NAR GRAVI AGES DIO BO NO - CEPrUAL -

DEZ - TÃO - VINO -, 

- ... 

SL"'1ilSal 20 20 
2 2 1 1 1 - - - 10,00% 10,00% - 5,Oat 5,00% 

.... 
5,00% 

Fibri 1 1 1 laçãO 04 04 - 25,00% - - - 25,Oat 
... - -

atrial 25,00% 

TOTAL 24 24 1 2 3 1 1 1 2 - 4,16% - 8,33% 12,50% 4,16% 4,16% -4,16% 8,33% 
-- - ------- , 

--~- --

LEGENVA: N9 de PT= número de pacientes; N9 gesta= número de gestações; cong.pulm.= congestão pulmo 

nar; E.A.P.= edema agudo de pulmão; I.C.= insuficiência cardíaca; P.D.r! na gravidez= próte 
se de dura mater implantada na gravidez; P,D.M após a gestação= prótese de dura mater im 

plantada após a gestação. 
\ 

I--' 
CJl 
N 
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parâmetros anteriormente analisados. Devem ser considera 

dos na avaliação da futura gestação e no planejamento f~ 

miliar a posição da prótese, o intervalo de pós-operató 

rio em anos, o ritmo cardíaco, a idade, o número de ge~ 

tações e a paridade. 

Consideramos prudente que este tipo de paci 

ente com prótese de dura-mâter nos casos favoráveis nao 

engravidem mais do que duas vezes, e o façam sempre com 

vigilância cardiológica adequada, pois, se de um lado, 

a incidência do tromboembolismo é menor, a da endocardi 

te infecciosa é maior. 

Em relação ao diagnóstico clínico das pacien 

tes deste subgrupo cirúrgico subdividido em r~lação à po 

sição da prótese de dura-máter,teremos na talela 61. 

No subgrupo cirúrgico "3" a lesão orovalvar 

- " mitral continua sendo a lesa0 mais frequente, predominan 

do a dupla lesão mitral. 

Isto mostra mais uma vez que,além do esquema 
,/ 

de profilaxia da doença reumática,é importante o aspecto 

educativo ao lado de medidas para melhoria da 

sócio-econômica da população. 

condição 

o estudo eletrocardiográfico (tabela 62) di 

feriu pouco do que é encontrado nos outros grupos àe pa 

cientes com doença reumática. Apesar de ser um dos exa 

mes complementares para acompanhamento e avaliação p~~ 
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TABELA 61 - DIAGNdSTICO CL1NICO DAS PACIENTES DO SUBGRUPO 
CIRORGICO 113 11 (EM RELAÇÃO À POSIÇÃO DA PRdTESE 

DE DURA-MÂTER). 

GRUPO POSIÇÃO DIAGNdSTICO N9 DE PORCENTAGEM 
DA PR6TESE CASOS (% ) 

Prótese de Insuficiência 
dtira-máter aórtica 2 
aórtica 

DLAo + EM +HP 1 -
DLAo (tipo I 
Ao) 2 

IAo + Drn 1 

Sub total - 6 25,00 

Cir'Úr 
PrÓtese de DU1 (IM) + IAo 1 
dUra - rnáter IM moderada 1 

gico mitral IM severa 4 
IM+IT+HP 1 

"3" DU1 (tipo EM) 3 
Drn (Em) + IT + -
HP 2 
DLM (IM) + IT 1 
EM+HP 1 
IM + IAo 1 
Drn + IAo 1 
Drn (IM)+HP+DLT 1 

Sub total - 17 70,83 

PrÓtese de 
dUra -rráter 
mitral, aór IM+IAo+IT 1 4,16 
ticá, e trT 
cúspide .- /' 

TOTAL - - 24 100,00 

LEGENVA: DLM= dupla lesão mitral; DLAo= dupla lesão aórti 

ca; EM= estenose mitral; IM= insuficiência mitral; 

IT= insuficiência tricúspide; HP= hipe~tensão pu! 
monar; IAo= insuficiência aórtica; DLT= dupla le 

sao triçúspide. 
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gressiva dos diferentes casos e suas intercorrências nao 

nos permitiu melhor avaliação do risco cardiológico. 

Durante a gravidez,os parâmetros eletrocardio 

gráficos mais importantes são a mudança de ritmo e apare 

cimento do fibrilação atrial, ao lado dos distúrbios da 

condução ventricular156 e as alterações como bloqueio A-V 

e as extra-sístoles ventriculares e supra" ventriculares, o 

bigeminismo, pela necessidade do emprego de terapêutica 

medicamentosa92 , 157 e de sistemas de estimulação cardía 

ca artificia1 136 (marca passo). 

o estudo ecocardiográficodas pacientes do 

subgrupo cirúrgico "3" revelou que nos 24 casos encontra 

mos: 5 casos (20,83%) de disfunção de prótese, sendo 2 

em posição mitral, 2 em posição aórtica e 1 tricúspide. 

Dos casos em posição mitral com átrio esquerdo aumentado, 

maior que 40mm, um evoluiu para substituição de prótese 

por apresentar disfunção da prótese no puerpério, sendo 

implantada prótese de dura-má ter e o outro para substi 

tuição por prótese de pericárdio bovino. 

As pacientes com disfunção de prótese aórti 

ca e tricúspide, por apresentarem grau leve a moderado de 

disfunção permanecem em evolução clínica a curto prazo ex 

ceto a com prótese aórtica com disfunção e átrio esquerdo 

muito aumentado (57mm) que foi encaminhada para estudo he 

modinâmico, indicada a cirurgia, mas a paciente recusa-se 

a nova cirurgia para substituição da prótese. 
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TABELA 62 - ANÁLISE DOS DIAGN6STICOS ELETROalliDI~ICOS DAS 

PACIENTES DO SUBGRUPO CIRORGICO "3". 

GRUPO 

c:irÚrgico 

"3" 

TOTAL 

ALTERAÇOES ELETROCARDIOGRÁ 
FICAS 

Fibrilação atrial.+_altera 
ções da repolarizaçao ven 
tricular 
Fibrilo flutter 
Fibrilo flutter + SAE +SVE 
+ alterações dá repolariza 
ção veritricular 

Subtotal 

Ritmo sinusal sem outras al 
terações "ECG nos limites 
da "normalidade" 

Ritmo sinusal + SAE 

Ritmo sinusal + SAE + SVE 

Ritmo sinusal + alterações 
de repolarização ventricu 
lar 
Ritmo sinusal e extrasísto 
le supra ventricular isola 
da 

Ritmo sinusal + SBV 

Ritmo sinusal e alterações 
mistas associadas (extrasístole 
supra ventricular, bigeminismo, 
al tereções da repolarização ven 
tricülar tipo· lesão sub endo 
c;rdica; etc.) -

N9 DE 
CASOS 

2 

1 

1 

4 

2 

3 

1 

3 

4 

3 

4 

PORCENTAGEM 
(% ) 

8,33 

4,16 

4,16 

16,66 

8,33 

12,50 

4,16 

12,50 

16,66 

12,50 

10,66 

~----------------------------~------~------------------
Subtotal 20 83,33 

24 100,00 

LEGENVA: SAE= sobrecarga auricular esquerda; SVE= sobrecar 
. " 

ga ventricular esquerda; SBV= sobrecarga biventri 
cular 
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Os resultados dos ecocardiogramas das pacie~ 

tes do subgrupo cirúrgico "3", encontram-se na tabela 63. 

TABELA 63 - DIAGN6STICO ECOCARDIOGRÁFICOS DAS PACIENTES 
ESTUDADAS NO SUBGRUPO CIRORGICO "3". 

GRUPO 

~ co · . 

DIAGN6STICOS 

Prótese de dura-máter mi -
tral~ 

. 2 casos de disfunção, 15 
casos com prótese "funcio 
nando bem, com contrat1 
lidade de VE normal 

Prótese de dura - máter 
aórtica 

"3" . 2 casos de disfunção sen 

TOTAL 

.do que em 1 caso AE = 
= ·57mm e no outro 46mm 

Prótese de dura~áter mi 
traI, aórtica ·e tricúspI 
de . . -

(1 caso de disfunção tri 
cúspide e com contrati11 
dade de VE discretamen 
te comprometida) -

N9 DE 
CASOS 

17 

6 

1 

24 

PORCENTAGEM 

70,83 

25,00 

4,16 

100,00 

Finalmente, estudaremos as provas de função 

respiratória das ·pacientes do subgrupo cirúrgico "3" cu 

jos resultados estão na tabela 64 •. 
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TABELA 64 - ANÁLISE DAS PROVAS DE FUNÇÃO RESPlRATC5RIA DAS 

PACIENTES DO SUBGRUPO CIRÚRGICO "3". 

GRUPO RESULTADO DAS PROVAS N? DE PORCENTAGEM CASOS 

Provas de função 
.. 

respirato 
rias normais 16 66,66 

Provas de função respirat.§. 
ria alteradas 8 33,33 

- quadro restritivo e obs 
trutivo ·severo -com reser 

'- -.- vá funcional ventilatõ 
Cirúrgico -ria diminuida de modera -
"3" da a severa em 3 casos - -

- quadro restritivo leve 
com reserva funcional 
ventilatória normal em 3 
casos - -

- quadro restritivo modera -do e ·obstrutivo severo, 
com reserva funcional 
ventilatôria normal 2 
casos - -

TOTAL - 24 100,00 

As provas de função respiratória também nes 

te subgrupo não nos permitiram estabelecer relação com os 

diagnósticos clínico, eletrocardiográfico e ecocardiogr~ .. .. 

fico. Em 24 casos encontramos 16 casos (66,66%) de provas 

normais, o que talvez fosse devido ao grande número de pa 

cientes jovens dos tipos funcionais I e 11. 
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5. DISCUSSÃO 
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S. DISCUSSÃO 

Ao estudarmos a doença reumá-tica e suas intercorrên 

cias durante o ciclo grávido-puerperal a nível de Saúde Pú 

blica,devemos levar em consideração os seguintes aspectos: 

1) que ela é causa freqüente de cardiopatia crôni 

ca em adultos jovens, predominando no sexo femi 

nino; 

2) que há escassez de dados epidemiológicos da doen 

ça em nosso meio; 

3) que a profilaxia adequada, associada a medidas 

de ordem sócio-econômicas, para melhoria das 

condições de vida nas camadas mais baixas da so 

ciedade são essenciais; 

4) que atinge uma faixa da população em pleno p~ 

ríodo de atividade produtiva e reprodutiva; e 

5) que a mulher com doença reumática tem o seu 

risco cardiológico modificado pela gravidez. 

Temos procurado caracterizar os parâmetros que possam nor:t~ 

ar programas preventivos na área de ca~diopatia e gravidez. 

Assim, temos desenvolvido abordagens educativas ao lado de 

tentativas de padronização de condutas de atenção cardioló 
i 

gica durante a gravidez, parto e puerpér'i0 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 

9, .. 10 e 11 

~ sabido que a incid~ncia da doença reumática tem 
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aumentado entre nós, ao contrário do que ocorre em palses 

desenvolvidos, devido a baixa condiçâo sócio-econ5mica de 

grande parte da nossa populaçâo, LAUS I14
; SZARFARC e col.1 7 B , 

e que nem mesmo a profilaxia adequada e a assistência médi 

ca curativa, incluindo os procedimentos cirúrgicos, pré, in 

ter e pós gestacionais têm conseguido reduzi~ os riscos car 

diológico e gravídico destas mulheres. Se um melhor atendi 

mento cardiológico e obstétrico for proporcionado a este 

grupo de gestantes de alto risco é de se esperar que as ta 

xas de mortalidade materna e do produto conceptual possam 

ser reduzidas. 

Permitir ou nao a gravidez a estas mulheres, ava 

liar seu prognóstico após o estabelecimento de correto dia& 

nóstico, orientar condutas após a caracterização dos riscos 

cardiológicos e gravídico e, finalmente proporcionar progra 

mas educativos visando a mulher portadora de cardiopatia reumá 

tica, por meio de adequado aconselhamento e planejamento fa 

miliar, respeitando os seus aspectos moral, religioso 
... 

e so 

cio-econ5mico, são algumas de nossas diretrizes de trabalho. 

Para isto, procuramos analisar neste estudo toda 

a população de gestantes cardíacas reumáticas atendidas por 

nós, no período considerado, segundo a padronização adotada 

no Programa de Cardiopatia e Gravidez no Instituto "Dante 

Pazzanese" de Cardiologia por ANDRADE e C01 II
• OS dois g~u 

pos estudados (clínico·e cirGrgico) possuem em comum a 

doença reum5tica, a gravidez, a atenção cardiológica e de 

pré-natal, sendo diferentes pela própria evolução, servindo 
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assim para as finalidades propostas. 

Os resultados apresentados na primeira parte deste 

trabalho confirmam de modo satisfatório esta diferença, o 

que pode ser visto nas tabelas 1 a 18. 

Entre os parâmetros considerados, o peso do recém-

nascido ao nascer foi significativamente menor no grupo "11" 

ou cirúrgico, em relação ao grupo "I" ou clínico (tabela 1) 

e no grupo cirúrgico os pesos dos recém-nascidos das pacien 

tes com prõtese de Starr-Edwards foram os menores (tabela 2). . ... . 

f conhecido da literatura que v&rios fatores podem influen 

ciar o peso do recém-nascido das pacientes cardíacas a sa 

ber: a severidade da cardiopatia materna, o emprego de medi 

cação diurética 188 e anticoagulante 40 , 73, 82, os procedi 

mentos cardiovasculares circrrgicos 51 , 79~ porventu~a reali 

zados na gravidez, a circulação extracorpórea 130 , o fluxo 

placent~~io13S e muitos outros. 

Ueland, Novy e Metcalfe, segundo LIONl19 mostraram 

que no grupo de cardíacas, mesmo com pequena repercussão he 

mOdinâmica houve elevada incidência de prematuridade e de 

baixo peso ao nascer, das crianças nascidas a termo. Quando, 

porém, a gravidade da cardiopatia materna está diminuida pe 

los controles clínicos e cirúrgicos, o prognóstico, para o 

peso e sobrevivência é mais promissor. 

Até certo ponto, os resultados encontrados por 

HALL e co1 82 , ANDRADE e c01 7 , LOPES e COl 129 , para gesta~ 

tes reumáticas em uso de anticoagulação oral, malS especifi 
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camente, confirmam as alteraç6es ponderais relacionadas ao 

uso de tal terapêutica medicamentosa. Deste modo, serla es 

perado na população de pacientes do grupo "cirúrgico" uma 

maior porcentagem de recém-nascidos de baixo peso, o que de 

fato ocorreu. Encontramos 24,02% de recém-nascidos de baixo 

peso no grupo "cirúrgico" e 11,62% no grupo "clínico" que 

comparados com os dados da população geral, segundo MONTEIRO 

138 , (9,70%) podem ser considerados valores elevados. 

No gr.up? "cirúrgico",entre as pacientes do subgru 

po "2",encontramos a maior porcentagem de recém-nascidos de 

baixo peso (40,OO%),confirmando a provável ação do anticoa 

gulante oral no peso ao nascer. Isto,por si sô, já justifi 

caria um estudo mais minucioso destas gestantes reumáticas. 

Trabalhos realizados por diferentes autores 13S , 139 
. . . 

1!t !tI'; 1 5!t 'I 155, confirmaram o que também foi por nôs encon 

trado, de que até certo ponto, o peso do recém-nascido nao 

depende do tipo de cirurgia cardíaca realizada anteriormen 

te à gestação, nem do tipo de prôtese em si, (tabela 1, 2, 

3, l~ e 5), mas Slm da época da realização da cirurgia duran 

te a gravidez, da duração da circulação extracorpôrea, dos 

medicamentos emp~egados na p~evenção dos fenômenos tromboem 

bôlicos e do prôprio tratamento da doença reumática e suas 

intercorrências na gravidez. 

Em relação aos pesos dos recém-nascidos de maes o 

peradas na gravidez, as opini6es são controvertidas e, en 

tre nôs,UEIER 130 apresentou uma população de mais de 50% de 

pesos adequados de 3.00lg ou mais, em 11 pacientes operadas 



durante a gravidez, 

A significância do menor peso no subgrupo 112 11 pode 

ser analisado nas tabelas 3, t+ e 5 com nível de significâE!: 

Cl.a de 10%, enquanto que a distribuição dos pesos dos recém 

-nascidos nos grupos pode ser estudado na tabela 6. 

É importante lembrarmos aqui, que as mulheres po~ 

tadoras de mais de urna prótese podem dar à luz a -recem-nas 

cidos com peso normal, corno já foi referido por Kanarek e 

col 1976, Diab e col, citados por IBARRA PEREZ e co1 99 em 

pacientes com dupla prótese e os casos com tripla prótese 

de dura mater apresentada por ANDRADE e co1 9 e o com tripla 

prótese metálica em uso de anticoagulação oral referido por 

ANDRINOPOULOS e ARIAS 12
, em que a paciente evoluiu bem e 

deu à luz a recém-nascido com peso de 2.160 gramas. 

Para Chase, citado por SIQUEIRA 173
, o peso do re 

cém-nascido ~ a variável isolada de maior importância na 

mortalidade neonatal. Deste modo, considera SIQUEIRA 173 que 

60% dos recém-nascidos que morreram antes do 289 dia de Vl. 

da, nasceram com peso igualou inferior a 2.500 gramas, o 

que, pelo exposto anteriormente, é um dado importante, mer~ 

cendo maior atenção por parte de cardiologistas e obstetra~ 

RAGGUCI e col 154 ,estudararn 22 partos de pacientes 

submetidas a comissurotomia mitral prévia à gestação (que 

corresponderia ao nosso grupo cirúrgico 111" (com 65 pacieE!: 

tes acompanhadas em 78 gestações) e encontrou 16 casos de 

recém-nascidos com peso normal, 2 com peso menor que 2.500g 
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e 4 com peso entre 2501 a 3000g. Assim, a proporçao de bai 

xo peso era- 9,09 9ó para RAGGUCI e C01 1511
" e 13,88% em nosso 

grupo, evidenciando-se deste modo, um maior risco entre as 

gestantes por nós estudadas. 

DEL BOSQUE RUIZ 56 referiu 2 casos de pacientes 

com prótese de Starr-Edwards mitral em uso de anticoagul~ 

ção oral e de dipiridamol, corno medidas antitrombóticas, c~ 

jos recém-nascidos apresentaram pesos normalS. VILLORIA e 

C01 192
, encontraram 11 recém-nascidos com pesos normais e 

um com peso menor que 2.500g (8,33%) em um grupo com dife 

rentes próteses (BJORK, STARR, ALVAREZ e de "FASCIA LATA TI) , 

em uso de anticoagu1ante oral. LOPES e C01 123 1979, em 12 

recém-nascidos vivos, referiu 16,66% de baixo peso, 25% de 

peso normal e 58,33% de recém-nascidos com peso entre 2501 

a 3000 gramas. Em nosso grupo de pacientes com prótese de 

Starr-Edwards encontramos 40,00% com baixo peso, 20,00% com 

peso de 2501 a 3000g e 40,00% com peso normal, o que prov~ 

ve1mente possa estar associado: 

1) à idade das mulheres do grupo (idade média de 

31 anos); 

2) a 10 pacientes (52,62%) com pós operatório de 

implante de prótese com duração superlor a 6 

anos; e 

3) ao uso: de anticoagulante oral. 

o grupo de pacientes com prótese de dura-máter ap~ 
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sentou 18,18% de recêm-nascidos de baixo peso, 27,27% com 

pesos insuficientes e 54,54% com pesos normais. Embora sem 

outros estudos na literatura com este grupo de pacientes com 

prótese biológica, os valores obtidos,se comparados com os 

resultados da população geral referidas por UELAND e J.1ETCALFE 

18g e MONTEIRO I38 ,ocorreu alta porcentagem de recêm-nascido 

de baixo peso. Deve-se, finalmente, lembra~ aqui as conside 

r~ções de UELAND 188 de que os recêm-nascidos de mães cardía 

cas, com doença reumática de mínima repercussão, do tipo 

funcional I, - são' menores quando comparados à população r!or 

mal. 

Isto posto, ê importante considerarmos alguns parâ 

metros para avaliação do prognóstico destas pacientes. As 

sim, Dack e Lound, citados por VINCI e MIGNONE 193 ,mostraram 

ser o mesmo dependente: 

1) do tipo de lesão valvar, send9 a estenose ml 

traI, a malS grave. Nós a ele associamos alêm 

do tipo de lesão os procedimentos cardiológicos 

cirúrgicos já realizados ou a serem realizados 

durante a gestação; 

2) da idade da ,paciente, pOlS a congestão pulmonar 

na grávida está presente em 11% na cardiopatia 

ao redor de 26 anos de idade, e elevando-se pa 

ra 36% acima dos 35 anos. Esta complicação ma 

terna foi uma constante em dois grupos por 
.. 

nos 

acompanhados, (tabela 21 e 34); 
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3) do tempo de evolução da lesão que,se for menor 

do que 10 anos de evolução,a insuficiência car 

díaca se manifesta em 4% dos casos e em 10% se 

a lesão tem mais de 15 anos de evolução. A es 

te aspecto acrescentamos o pe~íodo de evolução 

pós operatório da lesão orovalvar e o tipo de 

procedimento cirúrgico realizado; 

4) das arritmias, especialmente o bloqüeio átrio 

ventricular de grauS I e 11, a taquicardia p~ 

-
roxística, a taquicardia sinusal e, em particu 

lar,a fibrilação atrial, que reduzem a reserva 

cardíaca em cerca de 20%. Esta foi a complica 

ção mais freqllente nos grupos clínico e cirúrgi 

co (tabela 21, 34,.43 e 56), e finalmente; 

5) a recidiva da febre reumática. 

Em síntese, a grayidez na opinião destes autores, 

pouco alterou o prognóstico das pacientes do tipo funcional 

I acompanhadas por cinco anos,e 43% apresentaram piora de 

sua reserva cardíaca. 

HARKEN e TAYLOR 86 disseram que "idealmente o con 

trole da cardiopatia em mulheres na idade procriativa 
... 
e a 

prevenção da concepção, correçao cirúrgica e gravidez sub 

sequente". Para estes autores, a cirurgia corretiva antes 

da idade procriativa é a conduta mais desejável. Isto, po 
.-

rem, nem sempre pode ser alcançado como conduta, pois, na 

. grande maioria das vezes , as pacientes já chegam grávidas 
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... 
a programaçao. Por outro lado,entre as pacientes acompanha 

.. 
das por nos, a lesa0 orovalvar predominante foi a estenose 

mitral, conferindo ao grupo maior risco cardiológico. Assi~ 

no grupo clínico encontramos 32,22% de casos de estenose ml 

traI no cirúrgico "1" 5 2,66%, no cirúrgico "2" 3 6,76% e no 

cirúrgico "3" 33,33%. 

VINCI e MIGNONE 193 evidenciaram que nos parâmetros 

de Dack e Lound a idade da mulher ~ um dos mais importantes, 

considerando-se a evolução da doença reumática e o período 

reprodutivo, e neste,a gravidez. 

HOWITT 95 considera de maior risco a gravidez em p~ 

cientes com 29 anos ou mais, pois sabe-se que há um maior 

risco de morte materna na doença cardíaca à medida que a 

idade aumenta e se aproxima dos 40 anos. Teoricamente, se a 

gestação ocorresse em pacientes mais jovens,poderíamos ter u 

ma redução da mortalidade materna, porém é opinião geral 

dos obstetras e cardiologistas que a gravidez em mulheres 

com idade superior a 30 anos e inferior a 18 anos, consti 

tui maior risco. 2 

/ 

A idade m~dia das pacientes do grupo clínico foi 

27,27 anos e 29,67 anos para as do grupo cirúrgico, sendo a 

m~dia malS alta encontrada no grupo cirúrgico 
.. 

"2 11 com pro 

tese de Starr-Edwards (tabela 7). LOPES e COl 123 referiram 

um grupo de pacientes com prótese metálica e com idade -me 

dia um pouco inferior a 27 anos, o que talvez pudesse expli 

car os bons resultados destes autores. 
'. 
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As próteses metálicas sao normalmente implantadas 

mais tardiamente, devido aos problemas da anticoagulação e 

aos da própria prótese, o que poderia ser responsável pela 

presença de mulheres mais idosas neste grupo, ao lado da 

falta de serviços especializados para orientação e 

nhamento destas mulheres. 

acompa 

As pacientes gestantes,portadoras de prótese de du 

ra-máter,apresentaram uma idade média de 27,83 anos, o que 

é praticamente igual às das do grupo clínico. Considerada, 

a priori, como o tipo de prótese ideal, foi implantada em 

mulheres jovens e, portanto, com menor risco gravídico. O 

seguimento pós operatório e pós gestacional mostrou nao ser 

ela a melhor prótese para as cardíacas reumáticas. Assim, 

apesar da boa evolução durante" a gestação e puerpério, em 

um grande número de casos, houve alguns casos de disfunção 

valvar evidenciados pelo ecocardiograma, e substituição da 

prótese de dura-máter em dois casos. Outro tipo de prótese 

. biológica - a de pe~icã~dio bovino - está sendo introduzi 

da, porém, necessitamos de um melhor acompanhamento de ge~ 

tantes com este tipo de prótese na gravidez para / podermos 

compará-la com as demais. 

ZERBINI e PUIG 202 ,em um .grupo de pacientes com pró 

tese de dura-máter, relataram uma porcentagem de 0,25% de trom 

boembolismo e 5% pacientes/ano de disfunção valvar fora da 

gravidez. Este índice vem crescendo com o aumento da evolu 

ção pós operatória:e, segundo ZERBINI e PUIG 202 a disfun 

ção valvar da prótese biológica de dura-m~ter aórtica atin 
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glU níveis maiores do que 7% pacientes/ano. Ao extrapolaE 

mos para a gravidez, poderíamos compreender os resultados, 

por nós obtidos, em pacientes com esta bioprótese*, princi 

palmente em posição aórtica. 

Em um trabalho de BHATIA e co1 23
, dois grupos de 

pacientes com estenose mitral foram acompanhadas, sendo que 

a idade média foi de 28,7 anos no grupo mantido em evolução 

clínica e 24,8 anos no grupo cirúrgico submetido a comlSSU 

rotomia mitr~l. ~ idade média neste estudo foi menor que a 

do grupo cirúrgi~o "1" 30,15 anos. Seria este parâmetro is~ 

ladamente decisório na avaliação prognóstica? A idade é um 

bom elemento para avaliação da futura gestação, levando-se 

em consideração a própria evolução da doença reumática, mas 

não conclusiva isoladamente em termos de diagnóstico. 

Outro aspecto importante nas pacientes reumáticas 

nulíparas e multíparas é a idade em que ocorre o óbito, pois 

não devemos encarar o problema apenas em relação a idade/ 

gestação, mas sim idade e esperança de vida. Wilson e 

Greenwood, citados por CHESLEY'+'+, mostraram haver falha na 
,/ 

simples relação entre idade de morte em nulíparas e em mul 

* Temos observado que esta bioprótese apresenta um 
.. 

numero 

cada vez maior de casos de disfunção após a gravidez, qu~ 
-do comparado com as mulheres que nao engravidaram. Entre 

as que engravidaram o' estudo ecocardiográfico no período 

intergestacionaltem sido útil na avaliação prognóstica 

de futuras gestações. (Dados não publicados). 
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trparas. As mulheres nulrparas e multIparas,antes dos 40 a 

nos de idade, mesmo em tipo funcional igual, se comportamde 

modo diferente durante a gestação. Um aspecto importante 

para o cardiologista ao permitir a gravidez é saber qual é 

a esperança de vida desta mulher e qual a possibilidade que 

ela tem, de criar o seu filho. 

GILCHRIST 76 relacionou a idade da mulher e sua to 

lerância ao esforço na gravidez anterior. Afirmava esse au 

tor que a ca,Çla ano acima dos 30 anos aumentariam mals e 

mais os problemas cardracos. As mulheres dos tipos funcio 

nais III e IV comportar-se-iam de modo semelhante ou pior, 

enquanto que as dos tipos funcionais I e II pr>ogrediriam um 

grau a mais na gravidez seguinte. Assim, uma mulher do tipo 

funcional lI, passaria a tipo funcional III na gravidez se 

guinte, não devendo, pois, engravidar. Isto nao foi consta 

tado entre nossas pacientes, mesmo entre as dos subgrupos 

cirúrgicos, com mais de uma gravidez, desde que as condi 

ções hemodinâmicas da mulher pudessem ter sido mantidas (qua 

dros 3, 6 e 7). A nosso ver,todos os parâmetros devem ser 

avaliados do ponto de vista obstétrico e cardiológico 1 5 an 

tes de uma futura gestação. Basicamente, estas mulheres de 

veriam ser submetidas à avaliação de sua capacidade fIsica 

ao esforço 6l, 65, 1 1 3 

As pacientes com indicação para comissurotomia va! 

var em idade fértii devem ser operadas 27 , 29, 51 e podsm 

evoluir bem em uma 'próxima gravidez. Os benefIcios desta ci 

rurgia são de duração limitada e o avançar da idade torna-



172 

se fator adverso em relação a uma nova gestação, pelo que 

não deve eiistir um período muito longo pós -cirQrgico em 

relação a uma futura gestação. Este período, entretanto,não 

deve ser inferior a um ano de pós operatório, pois nos ca 

sos por nós acompanhados, onde isto ocorreu, a evolução da 

gravidez não foi satisfatória. 

BOYER e NADAS 28 mostraram que a idade média de 

morte por insuficiência cardíaca congestiva é significativ~ 

mente mais alta para as multíparas do que para as nulíp~ 

ras, e que para todas as mulheres que atingiram o final do 

período reprodutivo, teoricamente considerado, como 40 anos, 

não foi encontrada diferença para idade média dos óbitos. 

Miller e Metcalfe, citados por MAYNARD e GROVER 12
'J 

comentaram, em 1959, estes aspectos ao referirem que 2/3 da 

mortalidade por doença reumática ocorre antes da idade fér 

til, sendo pois um fator seletivo, não alcançando os casos 

mais graves este período, vindo a falecer antes dele. Des 

te modo, os casos que chegam ao período reprodutivo 

ser considerados como para evolução' "mais favorável". 
/ 

podem 

Os nossos grupos estão incluídos entre os de idade 

favorável em relação à gestação e evoluíram bem no 

grávido- puerperal, incluindo mulheres de todos os 

funcionais (tabela 8), o que poderia ser também uma 

ciclo 

tipos 

decor 

rência da atenção cardiológica adequada realizada nesta pr~ 

gramaçao. 

GILCHRISp76, UELAND 188 consideraram as pacientes 
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do grupo desfavorável dos tipos funcionais 111 e IV, como 

sujeitas a maior risco cardiológico durante a gravidez e as 

do tipo I e 11 como as do grupo favorável. OPARIL e SfvAKfWOUT 

144 salientaram que as do tipo I e 11 não teriam a sua gravi 

dez contra-indicada, porém, devem permanecer sob cuidadosa 
. . 

vigilância cardiológica durante a gestação, enquanto que as 

do grupo desfavorável não deveriam engravidar. Se a gravi 

dez ocorrer, no grupo desfavorável, a evolução levará por 

vezes, à correção cirúrgica da lesão orovalvar durante a 

gravidez, e com isto acarretará um maior risco gravídico.De 

vemos salientar aqui, que as pacientes dos grupos clínico e 

cirúrgico do mesmo tipo funcional, não podem ser considera 

das da mesma forma. O risco cardiológico será sempre malor 

nas pacientes "cirúrgicas" do que nas "clínicas", mesmo em 

tipo funcional I. 

Em 301 gestações estudadas em pacientes reumáticas, 

21 pertenciam aos tipos funcionais 111 e IV, ou seja, 6,66%, 

e estavam assim distribuídas: 13 casos (7,21%) no grupo 

clínico e 8 casos (6,66%) no grupo cirúrgico. Dentro des 

ta linha de pensamento, poderíamos esperar uma evolução des 

favorável das 21 pacientes do grupo desfavorável, o que nem 

sempre ocorreu. A classificação da "New York Heart Association", 

por si só, não é a nosso ver um parâmetro para a permissão 

e acompanhamento de uma nova gravidez, bem como para a ava 

liação prognóstic~. Complicações no grupo favorável também 
I 

ocorreram, corroborando com as opiniões de 
.. . 

varlOS auto 
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res 76 , 77, 179, de que, em relação à gestação, esta classi 

ficação da "New York. Heart Association" não é satisfatória 

para avaliação do prognóstico da mulher. Para MAYNARD e GROVER 

129, cada caso deve ser analisado individualmente, pois a 

gravidez ~ para a paciente cardIaca um risco de grau e in 

tens idade variável, que pode culminar com a morte. 

A classificação da "New York. Heart Association" ne 

cessita, a nosso ver, ser reestudada para poder ser usada 

durante o ciclo grávido-puerperal, pois a simples caracteri 

zação do tipo funcional nem sempre é satisfatória. Entende 

mos que novos parâmetros devam ser levados em consideração 

para a avaliação e o prognóstico gestacional destas mulhe 

res, e que m~todos não invasivos sejam utilizados, em ava 

liações sucessivas a cada triméstre na gravidez e após a e 

la no perIodo intergestacional. O estudo ecocardiográfico 

It 3, 11t o . " ~lvez possa nos fornecer de forma prática e obje 
. . 

tiva, os meios quantitativos e qualitativos para caracteri 

zaçao dos riscos cardiológico e gravIdico. 

Uma das formas de avaliação dos resultados obtidos 
/ 

com os novos critérios introduzidos é atrav~s do resultado 

da terminação da gravidez e da redução da mortalidade mater 

na. 

Deste modo na opinião de GILBERT e co171t,75,BURÍ'~LL 

e METCALFE 36
, GOREMBERG e CHESLEy 77 , a mortalidade materna 

e fetal é maior para os tipos funcionais 111 e IV. 

No grupo cir~rgico encontramos 8 casos desfavorá 
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veis (6,66%), assim distribuídos: 4 casos no subgrupo comis 

surotomia, 2 no subgrupo prótese metálica de Starr-Edwards 

e 2 casos no subgrupo prótese biológica de dura mater. Por 

outro lado, ocorreram no subgrupo cirúrgico "1", 4 casos de 

cirurgias durante o ciclo grávido -puerperal, em pacientes 

que iniciaram a gestação no tipo funcional favorável e os 

dois óbitos maternos que também ocorreram neste subgrupo o 

fóram em pacientes do tipo funcional favorável. No subgrupo 

cirúrgico "2" ocorreu um óbito materno em paciente do tipo 

funcional favorável ao iniciar a gestação. 

Em relação aos tipos funcionais 78 isoladamente pa 

ra todos os grupos considerados, a gravidez seria permitida 

para as mulheres do tipo fun9ional I com restrição para as 

clínicas do tipo 11 e contra indicadas para as operadas do 

tipo funcional 11 e para as clínicas e/ou cirúrgicas dos ti 

pos 111 e IV. Este critério,apesa~ de fal~o, deve ser manti 

do e utilizado somente em conjunto com outros parâmetros de 

avaliação. 

Diferenças devem ser estabelecidas entre as mulhe 
. . / 

res dos grupos clínico e cirúrgico em relação ao tipo fun 

cional e à gestação (ta~ela 8). As pacientes cardíacas reu 

máticas, para engravidar,deveriam ter adequado planejamen 

to familiar prévio, sendo permitido 1 a 2 filhos no máximo, 

na dependência quer do estado atual de evolução da cardio 

patia e das suas condições hemodinâmicas, quer sob o ponto 

de vista sócio-econômico. 
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As pacientes submetidas à comissurotomia valvar, 

sem sinais de reestenose, poderiam engravidar mais de uma 

vez, com menor risco do que as pacientes portadoras de 
.. 

pr9. . . 

tese metálica e/ou biológica, do tipo funcional I, pois es 

tas últimas apresentam maior risco cardiológico e gravídico. 
. . 

Estas devem se~ semp~e bem avaliadas antes da permissão pa 

ra uma nova gestação. As portadoras de prótese metálica a 

presentam maior risco cardiológico materno e fetal, em de 

corrência do uso da anticoagulação oral e dos fenômenos trom 

boembólicos'-- As .gestantes com prótese de dura-máter devem 

ser sempre vigiadas em relação à evolução da gravidez, 
... 
a 

disfunção da prótese e sua possível substituição,e à prese~ 

çade endocardite infecciosa 50 , 152, 198 

Em relação à posição da' prótese, de um modo geral, 

e a sua disfunção em particular, as em posição mitral tole 

ram bem a gravidez, enquanto que as próteses de dura mater 

aórtica requerem maior vigilância. 

o maior ou menor número de próteses implantadas, 

por si só, parece não constituir problema na gravidez, po 
/' 

rêm, sabe-se que quanto mais proteses valvares forem impla~ 

tadas, pior será a condição do aparelho valvar, devido ao 

maior comprometimento pela doença reumática, podendo alte 

rar, assim, a condição hemodinâmica da paciente. É funda 

mental,mesmo em pacientes com mais de uma prótese,a avalia 

çao do tipo funcíonal em relação ~ gestação. 

A relação'entre o tipo funcional e a idade favorá 

vel à gravidez pode ser analisada através das tabelas 20, 
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29, 42 e 54, que mostram que em todos os grupos, mais de 

50% das pacientes estavam no grupo favor~vel (tipo I e 11); 

constituindo-se, pois, num aspecto positivo no grupo em es 

tudo. 

Concluindo, o tipo funcional da mulher cardíaca 

reum~tica em relação ao prognóstico da futura gestação deve 

s~r estudado, levando-se em consideração a idade da mulher, 

o número de gestações anteriores, o período de pós operatª 

rio em anos em relação à nova gravidez, as complicações ca~ 

diológicas prévias, a contratilidade mioc~rdia e a reserva 

cardíaca entre outros parâmetros. 

~ importante para as pacientes j~ operadas ante 

riormente do coraçao, consi~erar.o tipo da cirurgia realiza 

da e a época em que esta foi efetuada, pois dela ~epender~ 

o prognóstico da futura gravidez. 

A cirurgia cardíaca no ciclo grávido-puerperal 
.. 
e 

um aspecto que deve ser sempre considerado e analisado no 

acompanhamento de pacientes gestantes cardíacas reum~ticas 

do grupo desfavor~vel, como também para as do tipo 

nal 11 do grupo favor~vel. 

funcio 

Não h~ um tipo de cirurgia cardíaca ideal para as 

cardiopatias gestantes. ZITNIK e co.1 2 o 4 . revisaram a lite 

ratura sobre cirurgia a coração aberto na gestação. Segundo 

estes autores, a gravidez parece não aumentar o risco ope 

ratório para a mae,em comparaçao ao estado não gravídico, 

estando comprovado, porém, que a circulação extracorpórea, 



178 

~ 

durante a organogenese, pode afetar adversamente o produto 

conceptual. Assim, ela só deve ser empregada após o primei 

ro trimestre e em circunstâncias especiais. As principais 

indicações para cirurgia cardíaca na gravidez são a falta 

de resposta à terapêutica clínica105 , 156., 157 instituída, 

recidivas de insuficiência cardíaca, episódios repetidos de 

edema agudo de pulmão, fibrilação atrial, acidentes trombo 

embólicos e hemoptíse profusa e incontrolável. 

A comissurotomia valvar é um dos procedimentos rea 

lizados no período gestacional e intergestacional. A compa 

raçao da evolução da gravidez antes da comissurotomia val 

var e depois desta cirurgia nas mesmas pacientes demonstrou 

que a insuficiência cardíaca é muito menos freqllente no úl 

timo grupo. Vigilância adequad~ durante a gestação nestas 

pacientes poderá controlar e evitar a congestão pulmonar ou 

o edema agudo de pulmão, pois estes poderão determinar a 

necessidade de uma nova comissurotomia na opiniao de SCHENKER 

e POLISHUKWZ I67
, WALLACE e COl 196

, SZEKELY e SNAITH I79
• A 

evolução da gravidez nas pacientes pós comissurotomia val 

var pode ser observada nos resultados do subgrupo cirúrgico 
F • 

"1" (tabelas 28 a 40). 

Se levarmos em consideração os dados de MEIER e 

COl 131 e os do nosso próprio grupo, não evidenciamos maior 

risco cardiológico para a mãe quando a cirurgia é realizada 

durante a gravidez. O tipo de cirurgia a ser realizada va 

riará de caso para caso, desde a comissurotomia até o 1m 

plante de prótese metálica ou biológica. A comissurotomia 



179 

valvar nao dá proteção absoluta contra complicações posteri 

ores durante o resto da gravidez, porém sempre melhora as 

condições hemodinâmicas da cardiopatia gestante. Ao conside 

rarmos a comissurotomia valvar mitral devemos ter em mente 

que a hemodinâmica da gr~videz, pode transforma~ temporaria 

mente uma estenose anatomicamente moderada em uma funcio 

nalmente grave, pondo em risco a vida da mulher,para SZE'KELY 

e SNAITH179~ 180, 181 

Mesmo o. acompanhamento cardiológico e obstétrico 

147 correto, em gestações sucessivas, não são capazes de 

reduzir o risco relativo da piora progressiva da mulher car 

díaca a cada gestação (quadros 3 e 7) e das possíveis inter 

corrências. Deste modo, muitas vezes o procedimento cirúrgi 
. -

co é a medida terapêutica para
0 

salvaguardar a vida da mãe. 

o implante de prótese na gravidez tem sido realiza 

30 com êxito por diferentes grupos cirúrgicos. SZEKELY e 

5NAITH 179 i Casa Negra e col, Chewe Ratnam, citados por 

I}HESLEY""" mostraram que as mulheres com prótese metálica 

toleram bem a sobrecarga hemodinâmica da gestação. A insufi 
/ 

ciência cardíaca, a embolia, a endocardite infecciosa e a 

" fibrilação sao as complicações mais frequentes nestas pa 

cientes, o que de certa forma também foi verificado em nos 

so grupo de prótese de Starr-Edwards (tabela 43). 

BEllNETT e OAKLEy 20 referiram um elevado número de 

perdas fetais em grávidas com prótese metálica em uso de an 

ticoagulante oral. As próteses homólogas, por sua vez, t~m 
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menor tendência as complicações embôlicas, porém a fibrila 

çao atrial prolongada,as torna suceptIveis ao tromboembolis 
. . --

mo. Isto foi também observado nas 24 pacientes com prótese 

de dura-máter estudadas por nós e pode ser observado na ta 

bela 56. A fibrilação atrial e a fibrilo-flutter ocorreram 

em 4 casos (16,66%) das complicações maternas deste grupo. 

GILCHRIST 76 considerando todos estes aspectos, di 

vidiu o período gestacional em dois: as primeiras 20 

nas de gesta~~o e as 20 últimas semanas de gestação. 

sema 

Nas 

primeiras 20 semanas, as pa6ientes dos tipos funcionais 1 e 

11 são passíveis de acompanhamento clínico ou de indicação 

cirúrgica e as dos tipos 111 e IV, apresentam um problema 

controvertido, qual seja o da indicação cirúrgica como o me 

lho r procedimento. Nas 20 últimas semanas,as pacientes dos 

tipos I e 11 raramente necessitam de cirurgia cardIaca, a 

nao ser que o edema agudo de pulmão seja o dominante do qua 

dro clínico, enquanto que as pacientes dos tipos 111 e IV, 

em insuficiência cardíaca, têm indicação cirúrgica e a sua 

mortalidade operatória é menor do que a metade da mortalida 

de operatória (5 a 20%) das pacientes não grávidas. O ede 

ma agudo de pulmão é o responsável por uma mortalidade ma 

terna ao redor de 20%. 

Finalmente, LITTLER 120
, estudando a gravidez em pa 

cientes como p~ótese homóloga,referiu boa evolução, 
~ 

porem 

sempre há o perigo1da endocardite infecciosa e fúngica. Es 

te autor 120 recomendou o uso de terapêutica antibiótica pa 

ra o parto e puerpêrio destas pacientes. 
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GILCHRIST 76 ê um dos que consideram o período en 

tre a 18a. e 24a. semanas de gestação, como o ideal para rea 

lização da cirurgia, podendo esta, entretanto, ser realiza 

da em qualquer período em caso de urgência. 

Em nosso grupo foram realizadas 12 cirurgias, du 

rante o ciclo grávido puerperal em 301 gestações (3,98%) e 

assim distribuídas: 4 no grupo clínico (2,22%) num total de 

180 gestaç6es e 8 (6,61%) em 121 gestaç6es do grupo cir~rgi 

co (tabela 11). Foram realizados 7 casos de comissurotomia 

valvar, 2 de circlagens valvares, 2 de implantes de prótes~ 

de dura mater e 1 de implante de prótese de pericárdio bo 

vino. Vale salientar aqui que no subgrupo cir~rgico "1", em 

78 gestaç6es foram realizadas 5 novas comissurotomias valva 

res e um implante de prótese de dura mater. Há concordância 

assim, com as opini6es de SZEKELY e SNAITH 179 , já comenta 

dos anteriormente neste trabalho. 

A mortalidade materna na cirurgia cardíaca durante 

a gravidez é de 2 a 5% e a mortalidade fetal de 10 a 50% , 

-com uma mortalidade pos natal adicional de 2 a 5%, segundo 
/' 

citação de GREEN 79 . Para este autor79 ,a cirurgia durante a 

gestação está indicada somente para as mulheres com insufi 

ciência cardíaca no 19 e 29 trimestres, apresentando patolo 

gias as mais variadas de tipo funcional 111 e IV. 

Como ocorre a reestenose mitral entre 5 a 9 anos a 

pós a cirur8ia, na opinião de GREEN79~ as pacientes que têm 

indicação para comissurotomia valvar, devem ser operadas an 
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tes da gravidez e reavaliadas apôs a cirurgia a curtos ln 

tervalos. Se estiverem bem compensadas, as pacientes podem 

engravidar após um ano de pós operatório. Finalmente, na o 

pinião deste autor 79 , a cirurgia pré-gravídica, deve ser 

sempre realizada antes da 24a. semana de gestação. 

A fibrilação atria.1 2 o ,29 ,33 ,57 é uma complicação 

clínica perigosa elevando a mortalidade materna a valores 

até 15%. O seu aparecimento é duas vezes maior no pós oper~ 

tório das grávidas do que das não grávidas. 

Na cirurgia com circulação extracorporea durante a 

gravidez 108 ,ocorre uma diminuição de fluxo sanguíneo uteri 

no devido à maior resistência nos vasos sanguíneos, embo 

lização dos vasos uterinos e conglomeração dos glóbulos ver 

melhos na circulação placentária de efeito nocivo sobre o 

-concepto 62 . O risco materno em cirurgia5~ 'a coraçao aberto 

não é maior do que na não grávida, porém - o rlSCO de óbito 

fetal aumenta em 30%. De qualquer modo,o implante de prót~ 

se valvar constitui sempre um problema a ser seriamente en 

carado. 

Dele decorrem outros problemas materno/fetais, co 

mo o fato da não existência de um procedimento cirúrgico 

ideal, o do emprego da prótese 185 , os problemas decorrentes 

do uso da anticoagulaçã02~, e os da endocardite infecciosa, 

ao lado de problemas fetais devidos a um mal0r período de 

anóxia, de circulação extracorpórea e da maior porcentagem 

de perdas fetais nó pós operatório imediat0 27 . 
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Assim, em um grupo de 50 gestações 37 em 43 pacie~ 

tes com pr6tese, a mortalidade fetal foi de 28%, bem menor 

do que no grupo por n6s estudado onde as perdas do produto 

conceptual foram de 42,10% entre as pacientes com pr6tese 
/ 

metálica e 8,33% no grup<? de pr6tese de dura--mater (tabela 

14). Na vigência de orientação adequada ocorreram casos 

de morte intra-uterina ou anomalias congênitas associadas 

com o tratamento anticoagulante. No grupo 'de prótese metáli 

cas há referência na literatura 133 a diversas complicações 

como tromboflebite, maior mortalidade pelo anticoagulante, 

disfunção da pr6tese, hemorragia vagina1 117 , 121, anemla, 

trabalho de parto prematuro e infecções na gravidez e de 

pois dela. 

o risco das pacientes com pr6tese metálica em posi 

çao a6rtica, bem compensadas do ponto de vista hemodinâmico, 

é menor do que em pacientes com pr6tese mitral. Assim, para 

UELAND 187 ,as pacientes com pr6teses a6rticas sem o uso de 

. anti coagulação oral e livres de fenômenos tromboemb61icos IX' 

dem engravidar. Recomenda ainda o autor,terapêutica anti 

coagulante profilática com heparina por 10 dias a" 2 semanas 

~ 

no pos parto. 

UELAND 188 sugere também que as pacientes com fibri 

lação atrial crônica que engravidarem, devem ser tratadas 

com terapêutica anticoagulante, de modo profilático, 

te toda a gravidez, mas especialmente, no início do 

rio199, 201 

duran 

~ 

puerp~ 
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Para evitar maiores complicações pelo uso de anti 

coagulante oral Reid e Barclay 1970, citados por SZEKELY e 

SNAITH 179
, sugerem que um período mínimo de 3 anos, deva e 

xistir entre o implante da prótese e a gravidez. 

ANDRADE e co1 7
, .LOPES e COl 123

, têm empregado anti 

coagulantes orais com sucesso em pacientes com prótese metá 

lica, porém, é opinião geral dos autores 162 , 170, que deva 

ser feito controle adequado do tempo de protrombina a cur 

tos intervalos a serem mantidos níveis de atividade de 20 a 

30%, sempre mais próximo dos níveis superiores. A substitui 

ção do anticoagulante oral por heparina subcutânea em esque 

-ma proposto por ANDRADE e co1 7 , tem se mostrado eficaz para 

o controle destas pacientes e na redução do síndrome warfa 

rínico feta1 67 , 80 

As características das pacientes do subgrupo cirú~gi 

co "1" que evoluíram para nova cirurgia cardíaca podem ser 

analisadas no quadro 6, como também suas intercorrências 

mais importantes, que demonstram a evolução da doença reumá 

tica apesar do adequado controle cardiológico, clínico e 

cirúrgico. Nestes casos estudados, 4 pacientes estavam em 

ritmo sinusal e apenas 1 em fibrilação atrial crônica. 

As pacientes que desenvolveram fibrila~ão atrial 

na gravidez e em qualquer tipo funcional, e com boa contra 

tilidade miocárdica devem ser cardiovertidas. A partir de 

1963, Lown, citado por SCHOROEDER e HARRISON 168
, tem empre 

gado esta técnica com sucesso durante a gestação. 
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Em nosso grupo, uma paciente com prótese de Starr-

Edwards, em uso de anticoagulante oral, com fibrilação atrial 

aguda no 89 mês de gestação, foi cardiovertida e retornou a 

ritmo sinusal. O parto transcorreu sem anormalidades e a 

criança nasceu sem defor~idades. A cardioversão é um proce~ 

so inócuo para mae e o concepto, seguro e efetivo para o 

tratamento da fibrilação atrial, contribuindo, pois, para a 

redução da mortalidade materna segundo Vogel, citado por 

SCHOROEDER e HARRISON 16B • 

Um dos parâmetros avaliados pelo obstetra, que 
.. 
e 

considerado risco estatístico, segundo a Divisão Nacional 

de Saúde Materno-Infantil, Ministério da Saúde 137 , ao lado 

do fator idade de 40 anos ou mais, é o número de gestações 

e a paridade. O risco imediato da gravidez em mulheres com 

cardiopatia reumática foi considerado por HAMILTON e THON SON 

B4, mas o efeito das gestaç5es sucessivas não foi bem esta 

belecido por estes autoresB 
4, em relação à reserva cardíaca. 

Wilson e Greenwood, citados por CHESLEy44 , mostra 

ram que não há efeito da paridade na média da idade do óbi 

to de paciente cardíaca. 

No grupo clínico e cirúrgico, o número de pacientes 

primigestas é aproximadamente igual ao das grandes multípa 

ras (com 4 gestações e mais) (tabela 9), pois muitas engravi 

.... . 
daram mais de uma vez no programa, sendo que varlas delas 

já haviam engravidado, em condiç5es que desconhecemos antes 

do seu acompanhamento na programaçao ou mesmo apresentaram 
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gestações antes do procedimento cirúrgico realizado, tendo 

mantido condições hemodinâmicas satisfatórias na gravidez 

por nós acompanhada. O grande número de pacientes multíp~ 

ras pode ser explicado pela baixa condição sócio- econômica 

da população e pela falta de programas educativos de orien 

tação e planejamento familiar. 

SILVA 172 já recomendava,como UELANV 188
, um ou 

dois filhos no máximo para este grupo de pacientes reumáti 

cas, com o q~: concordamos, por~m isto não pode se~ atingi 

do entre as pacientes atendidas na primeira parte do prog~a 

ma e que fazem parte deste estudo, devido ã inexistência de 

programas de acompanhamento educativos anteriores. 

Na tabela 9, podemos observar que mais de 30% de 

todos os grupos são primigestas, o que até certo ponto é um 

dado importante" para o planejamento familiar e de 

gestações. A proporção de pacientes primigestas é 

futuras 

pratica 

. ... 
mente a mesma no grupo clínico 32,22% e no grupo Cl.rur " 

gico 32,23% e, neste último,"é mais elevado entre as mu 

lheres protadoras de prótese de dura-mater 33,33%, p~ova 

./ 

velmente devido ao maior número de prótese de dura-mater 1m 

plantada em mulheres jovens em idade fértil. 

Outro aspecto por nós estudado foi o tipo de parto 

das pacientes cardíacas reumáticas. Para Ferris e Gamboto, 

segundo SZEKELYe SNAITH 181
, o parto cesárea era uma alter 

nativa para as pacientes com lesão orovalvar severa, com 

congestão pulmonar. ' f importante frizarmos que o parto va 

ginal sempre oferece ã mulher cardíaca uma ótima chance de 
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sucesso. O parto produz alterações significativas na hemodi 

nâmica materna, e provavelmente é o período de máximo risco, 

daí a importância do tipo de parto. Para UELAND 187 , durante 

o parto há um adicional e acentuado aumento do retorno veno 

so, o que para a paciente com estenose mitral aumenta a pos 

sibilidade de maior congestão pulmonar. SZEKELY. e SNAITH179 , 

TURNER e KITCHIN 185 , mantêm a indicação do parto cesárea pa 

ra a mulhe~ rM~rlinpata apenas nos casos de indicação obsté 

trica. 

... 
As porcentagens de partos cesareas (tabela 10) nos 

grupos clínico e cirúrgico, estão bem acima dos índices a 

ceitos pela maioria dos autores 12 a 14%, pois no grupo clí 

nico encontramos 42,85% e no cirúrgico 48,10%, em decorrên 

cia de provável indicação obstétrica. De outro lado, para 

CHEVRANT -BRETON 4 6 , em 1979, a incidência do parto c·esárea na 

população geral é de 5,54% e a mortalidade materna é 0,032%. 

As pacientes cardíacas e,em especial as com esteno 

se mitral,têm sempre indicação para parto normal. CANABIS 38 , 

em 1972,só indica parto cesárea para os casos de coarctação 
,/ 

de aorta e GILCHRIS2,76 afirmou que o abandono do parto cesá 

rea para as pacientes cardíacas tem evidenciado acentuada re 

dução na mortalidade materna no grupo desfavorável, confir 

mando, assim, os conceitos de WALLACE e COl 196 1971, que ~ 

firmaram "a paciente cardíaca deve dar à luz a seu filho pe 

lo meio menos trau~áticb, parto vaginal, só havendo indica 

ção para cesárea nos casos de desproporção céfalo - pélvica 

ou por placenta prévia". 
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As tabelas 19, 28, 41 e 53 mostraram que um maior 

número de cesáreas foram realizadas em pacientes do tipo fun 

cional I, por provável indicação obstétrica, com nítida p~e 

dominância das cesáreas6~ ,sobre os demais procedimentos. Ao 

lado deste aspecto, procuramos verificar principalmente nos 

grupos cirúrgicos, se houve relação entre o peso do 
~ 

recem-

nascido e a cesárea (tabela 31, 47 e 59), que, principalmen 

te no grupo das próteses metálicas e biológicas ,não observ~ 

mos predominância de recém-nascidos de baixo peso entre os 

que nasceram-por-parto cesárea. 

Isto mostra uma vez mais a necessidade de um per 

feito entrosamento entre obstetra, cardiologista e neonato 

logista para que possamos obter um melhor resultado da ge~ 

tação e maior número de partos normais, com redução das com 

plicações maternas devidas à cesárea. 

Outras medidas de ordem obstétrica e cardiológica 

podem muitas vezes ser necessárias durante a gravidez. A~ 

sim, UELAND 187 não recomenda a gravidez para paciente com 

prótese metálica em posição mitral, nem seu implante duran 
/ 

te a gravidez, devido ao aumento do risco materno e fetal, 

chegando mesmo a preconizar o aborto terapêutico, como medi 

da de segurança no início da gestação para pacientes cardí~ 

cas severamente comprometidas.* Esta, entretanto, - ~ nao e a 

* Devem, porém, ser considerados os aspectos legais vigen 

tes em nosso país, mesmo se esta for a conduta a ser se 

guida por orientação cardiolôgica .. -~ 
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nossa conduta. Assim, não indicamos o aborto terapêutico, 

mesmo para as pacientes do tipo funcional 111 e IV,. De ou 

tro lado, segundo os trabalhos de PUIG e COl 153 ANDRADE e 

col lo as pacientes com prótese de dura-máter em posição aór 
~ 

tica não .devem engravidar. e se fizerem e ocorrer disfunção 

da prótese, somos favoráveis à substituição da prótese por 
. . 

outra, do que indicar o aborto terapêutico. Todos os casos 

de abortos que ocorreram no grupo em estudo, não foram por 
. . 

indicação médica, mas devido a problemas da gestação. As me -- _. -
didas anticoncepcionais são 'controvertidas nas ge~es car 

díacas. Deste modo, há restrições severas ao uso de anticon 

cepcionais, (devido aos fenômenos tromboembólicos), ao uso 

de dispositivo intrauterino e finalmente ã esterilização, 

cuja indicação é limitada a casos especiais e respeitando-

se a vontade da mulher e de seu parceiro, mesmo nos casos 

em que haja indicação cardiológica. Além dos aspectos le 

gais~2 destes problemas há os de ordem religiosa, .. . 
e soc~o-

econômica. À primeira vista ,são p~dimentos até certo pon 

to simples, mas que estão interligados desde o aspecto or 

gânico até o psíquico. Assim, as pacientes com prótese metá 
; 

lica não deveriam fazer. uso de medicação anticoncepcional o 
. . 

ral pelas complicações tromboembólicas, não usarem disposi 

tivo intrauterino pelo grande risco de infecções e de san 

gramento 11t 5., ou ainda pelo risco de endocardite infecciosa. 

f bem verdade que . não apenas o aspecto médico do problema 
. . 

deve ser estudado;. como ja enfatizou DtCO URT 5 5, mas também 

os aspectos psicológico, moral e religioso destas pacie!! 

teso Esta é,sem dúvida, uma das condutas mais difíceis no 
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processo decisório dos cardiologistas face à mulhe~ po~tado 

ra de cardiopatia. Permitir ou nao a gravidez 
... 
a paciente 

portadora de prótese metálica, com risco cardiológico variá 

vel, torna-se assim uma questão em aberto. 

Se por outro lado esta conduta for analisada para 

as pacientes com prótese biológica a nosso ver, o problema 

pode ser até mais grave. Assim, LITTLER 12
0,em 1970, estuda~ 

do a gravidez em pacientes com prótese homóloga referiu boa 

evolução, conforme citação anterior, porém sempre ha o peri 
... . .-

go da encocardite infecciosa e fúngica. Este autor recomen 

dou o uso da terapêutica antibiótica durante todo o ciclo 

grávido-puerperal, porém não faz qualquer referência ao ti 

po de parto ou aos procedimentos para anticoncepção. Nos ca 

sos de pacientes com prótese de dura-máter por nós estuda 

dos, em apenas um caso foi indicada Delo obstetra a esteri 

lização, nos demais casos temos orientado as pacientes nao 

engravidarem mais do que duas vezes e a seguirem as orienta 

çoes obstétricas cabíveis ao caso em relação 
... 
a anticonceE. 

çao. O dispositivo intra-uterino tem sido empregado em gran 

de número de pacientes com prótese de dura-máter., 

Isto posto, procuramos abordar a mortalidade 

materna e as perdas conceptuais durante a gravidez, decor 

rentes da próp~ia gravidez, ou do ag~avamento de doença caE 

díaca em si. Diferentes aspectos devem. ser estudados para a 

análise destas variáveis no grupo de mulheres consideradas 

no presente trabalho 14S
, 

149 

A doença cardíaca é uma das mais importantes cau 



191 

sas não obstétricas de morte materna. Para CHESLEy 44 , em 

1968,as pacientes cardíacas do tipo funcional I apresenta 

vam uma mortalidade de 2,35%, no tipo II de 3,65%, nos ti 

.. 
pos funcionais III e IV de 6,65%, porem muitas outras refe 

rências de mortalidade materna já foram citadas no 

deste trabalho. Em nosso grupo em 301 gestações de 

tes reumáticas, no período considerado, ocorrerem 5 

. ..,. . 
lnlClO 

pacle!!, 

8bitos 

maternos (1,66%), sendo 2 casos (1,11%) no grupo clínico e 

e (2,47%) no grupo cirúrgico, tendo sido incluídas pacle~ 

tes dos quatro tipos funcionais. A literatura registra. dimi 

nuição da mortalidade materna em pacientes reumáticas em 

pafses desenvolvidos, em decorrência da profilaxia adequad~ 

da melhoria das condições sócio-econômicas da população, da 

melhor assistência médica cardiológica/obstétrica na gesta 

ção, segundo GILCHRIST 76
, SZEKELY e SNAITH 1B1

• 

Em um grande número de pacientes reumaticas,a cau 

sa imediata de morte foi a insuficiência cardíaca congesti 

va, o que também foi encontrado por nós (tabela 12 e quadro 

5). Assim, para MENDELSON 1,32, a mortalidade materna. foi de 

2% e para HIBBARD 91
, de 1%. Assim sendo, os resultados por 

nós encontrados estão Dróximos dos valores da literatura. 

A idade média das mulheres aue faleceram no ~rUDO 

estudado por HIBBARD 91. foi de 3 O anos e, mais da metade des 

tas pacientes compassado de duas gestações anteriores. Des 

tas pacientes, treze morreram sem dar à luz e oito morreram 

durante as primeiras 72 horas após o parto, enquanto que se 

te, entre o s~timo e o 609 dia de pós parto. Em nosso grupo 
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do que dois· óbitos ocorreram antes das pacientes darem 
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sen 

.. 
a 

luz: um durante as primeiras 72 horas após o parto e outro 

entre o sétimo e o 609 dia de puerpério (tabela 12 e quadro 

5 ) • 

UELAND 186 ,em 1965, após coletar da literatura 514 

casos de gestantes operadas durante a gravidez, referiu mor 

tal idade materna de 1,8% e mortalidade fetal de 8,6% entre 

as pacientes_dos_tipos funcionais III e IV. 

Assim, pudemos observar que mesmo comparando os 

nossos resultados com os da literatura, eles se apresentam 

satisfatórios, uma vez que incluímos pacientes clínicos e 

cirúrgicos, dos quatro tipos funcionais, e os operados du 

rante ou logo após a gestaçã0 13 , 41, 60 

o teste exato de Fischer, segundo BERQUO 21 com 

p= 0,32 não revelou diferença significativa a 10% entre a 

proporção de óbitos maternos nos dois grupos estudados o 

que pode suge~i~ que, apesar de riscos diferentes, estes pode 

rao ser diminuidos em decorr~ncia de melhor atenção cardio 

lógica (tabela 13). 

As perdas do produto conceptual constituíram impor 

tante parâmetro na avaliação deste grupo de mulheres de al 
... ... 

to risco. Assim, entre as gestantes estudadas por nos, o nu 

mero de perdas do produto conceptual foi maior no subgrupo 

cirúrgico "2 11
, atingindo valores de 42,10%. A proporção de 

perdas no grupo clínico (4,40%) é significativamente menor 
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do que a proporção de perdas no grupo cirúrgico (12,39%) 

Neste, as perdas no subgrupo cirúrgico "2" é significativa 

mente maior do que nos subgrupo "1" e "3", e entre estes 

dois últimos não houve diferença significativa (tabela 14, 

15 e 16) após a aplicação do teste de Fischer com P= 0,003 

a nível de 10%. O maior número de perdas conceptuais no sub 

grupo cirúrgico "2" pode ser decorrência do emprego de me 

d.:j.cação anticoagulante oral, que aumenta as perdas por san 

gramento materno e fetal, aborto, parto prematuro. As mor 

tes fetais por sangramento ~êm sido relacionadas ao uso de 

anticoagulante oral BLOOMFIELD e RUBINSTEIN25 e HALL e col B 2, 

1980. Assim, o anticoagulante oral não deveria ser emp~eg~ 

do no 19 trimestre da gestação e próximo do termo. 

Apesar de autores como Vigran, citados por UELAND 

187, contra-indicarem o uso de anticoagulação oral na gr~ 

videz, eles continuam sendo utilizados em pacientes gestan 

tes com prótese metálica tipo Starr-Edwards. 

HALL e co1 82 , RUSSO e COI 160 , ANDRADE e co1 7 , an~ 

lisando os casos descritos na literatura mundial evidencia 

- . ~ ~ / . 

ram 452 gestaçoes em pac1entes ~om proteses metal1cas em 

uso de anticoagulante oral e 30 casos de síndrome "warfarí 

nico fetal". Isto constitui-se em importante problema de 

Saúde Pública face às implicações maternas e fetais. Embora 

o esquema proposto por ANDRADE e col 7 , 11, para o uso de 

.. 
heparina na gravidez seja preventivo, ele nao e definitivo, 

servindo, porém, como mais uma tentativa no desenvolvimen 

to de um esquema satisfatório em futuro próximo. As pacie~ 
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tes com prótese de Starr-Edwards, por nós estudadas, utili 

zaram anticoagulação oral antes da fecundação e durante to 

da a organogenese. A açao desta medicação pode ser observa 

da durante o ciclo grávido-puerperal I50 , 184. Foram referi 

das por HALL e co1 82
, alterações, tais como: atresia ou a 

plasia nasal, alterações na cartilagem do nariz, pontilhado 

nas epífises dos ossos longos, atrofia óptica, cegueira, r~ 

tardo do crescimento intra-uterino, hemorragias, hematomas, 

intracranianos e sangramentos f~tais importantes, pois os 

anticoagulan"tes orais, pelo seu baixo peso molecular, atrave.§. 

sam a barreira placentária. A heparina também pode produzir 

algumas alterações, tais como: alopécia, osteoporese 

do utilizada por períodos prolongados maiores que 6 

além de sangramentos maternos e fetais. 

(ouan ... -

meses) 

Isto posto, passemos a análise das deformações con 

gênitas em si. Na literatura encontramos relatos na popul~ 

ção geral de 2% de malformações no nascimento, segundo 
. . 

FISCHER69~ 1961. As malfo~mações ca~díacas congênitas ocor 

reram em 0,6 a 0,8% de todos os recém-nascidos vivos, segun 

do FISCHER 69 . Na tabela 17 relacionamos as malformações con 

gênitas no grupo de gestantes reumáticas, predominando a co 

municação interventricular (CIV) e o síndrome de "DOWN", en 

quanto que na literatura109 , predominam a comunicação in 

-c:er-atrial (CIA), comunicação interventricular (CIV), persi.§. 

tência do canal arterial (PCA), segundo SZEKELY e SNAITH 1 79. 

Entre as malformações encontramos as decorrentes 

do emprego da anticoagulação oral, cujas mães devem ser 
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orientadas quanto ao seu risco pessoal, e os do concepto 

163,200 

Por fim, a idade gestacional foi outro aspecto e~ 

tudado nos grupos I e 11, porém nao mostrou diferença si.a 

nificativa, mesmo considerando-se os subgrupos 

entre si (tabela 18). 

cirúrgicos 

Vistas assim, as características gerais dos grupos, 

passemos a seguir à análise dos exames complementares. Fo 

ram considerados' para este estudo as alterações no eletro 

cardiograma, na prova de função respiratória e no ecocaràio 

grama. 

As alterações eletrocardiográficas encontradas em 

mulheres normais durante a gravidez por SCHWARTZ e SCHMmOTH 

169, 1979, também já foram relatadas por outros autores, 

e estas alterações clássicas são: inversão de onda T e a 

presença de onda Q na derivação d 3 , com desvio do elXo 

médio de QRS de 15 graus para a esquerda pela elevação do 

diafragma. Pela própria evolução da doença reumática,várias 

alterações podem ser registradas pelo eletrocarqiograma an 

tes do início da gravidez. Em termos de prognóstico,conside 

ramos as alterações do ritmo nos diferentes grupos e suas 

implicaçõoes no ciclo grávido-puerperal. Para SZEKELY e SNAITH 

179, a fibrilação atrial é a alteração mais importante e 

ocorre em 3,2% das gestações das pacientes cardíacas. 

Ass . .i./ll~ no, 'gI'lIpO I Oll clJn..zco ~ ocorrera./ll q lia tro ca 

sos (.?~.?.?#) de .f..ilJI'J..!açaõ at"r.la..! CO& do.ls cib.z'tos J7ld ter/Jos 
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e uma perda do produto conceptua1, no subgrupo cirÚrgico "1", 

ocorreram 6 casos (7~69%) com um óbito materno e uma perda 

do produto conceptual, no subgrupo cirúrgico "2" quatro ca 

sos (21,05%) e uma perda do produto conceptua1, e finalmen 

te no subgrupo cirúrgico "3" quatro casos (16,66%) com um 

caso de perda do produto conce.ptua1, não tendo ocorrido ca 

sos de óbitos maternos. Ocorreram 18 casos (5,98%) de fibri .-
1ação atrial ' em 301 gestações, o que podeest~ ~elacionado 

com o fato do programa atender gestantes de maio~ risco, mui 

tas das quaís en~aminhadas ~e outros serviços da comunidade 

e outras tantas com pós operatório superior a 6 anos. A fi 

brilação atrial confere,po~ si só,. maior risco a este tipo 

de mulheres gestantes, no aspecto materno e fetal. Em rela 

ção às sobrecargas auriculares e ventriculares, nem sempre 
... -

podem ser considerados parâmetros de avaliação isoladamente 
.. . -. 

na gravidez. Embora o .aumento do átrio esquerdo seja um da 

do importante na evolução da estenose mitral, a sua avalia 

ção pelo eletrocardiograma, torna-se difícil e nem sempre 

pode ser bem avaliado. SILVA 179 analisou as alterações da 

repo1arização ventricular e os distúrbios de condução de ra 

mo direi to, as extra-sístoles 
;' 

isoladas entre outras 
.... 

varla 

veis. Em termos de Saúde Pública, as alterações de ritmo 

são facilmente evidenciáveis e nos permitem realizar avalia 

ção do prognóstico 96 .. • 

As provas de função respiratória, método não inva 
I 

sivo, facilmente realizável durante a gravidez e sem ris 
, 

co materno fetal, foram realizadas como tentativa de avalia 

ção pulmonar destas pacientes. Realizamos 158 provas em 180 
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gestações do grupo clínico e em 133 casos elas foram nor 

mais, sendo que em apenas 25 casos encontramos alterações 

leves, sem relação com os diagnôsticos clínicos das pacien 

teso No subgrupo cirúrgico "1" em 78 gestações foram reali 

zadas 68 provas, com 33 casos normais e 35 casos com altera 

ções discretas que não permitiram avaliação prognôstica. O 

mesmo ocorreu nos subgrupos cirúrgico "2", onde foram reali 

zadas 18 provas, sendo 10 normais (52,63%) e no subgrupo ci 
cúrgico "3", onde foram realizadas 24 provas, sendo 16 (66,66 %) 

-
normais e 8 com alterações discretas. Este parâmetro sô te 

ria valor a nosso ver, se estudado a cada trimestre na gr~ 

videz e no puerpério. Para Gazioglu e col, referido por 

SZEKELY.e SNAITH 179 
, na grávida normal, durante a gravidez 

ocorrem aumento da capacidade ,vital e diminuiçãQ do volume 

de reserva expiratôria de forma discreta, porém não esta 

tisticamente significativa, ao lado de diminuição discreta 

da capacidade de difusão pulmonar. Nas pacientes CODi doença 
. . 

reumática da valva mitral, encontraram diminuição da capaci 

dade de difusão pulmonar, com aumento do volume 

no capilar pulmonar. Estas alterações podem ser 

das pelos efeitos mecânicos da gravidez e pela 

hormonal. 

~ 

sangulneo 

determina 

influência 

o estudo ecocardiográfico foi realizado para os 

casos especiais dos diferentes grupos e subgrupos. CHANG~3, 

1978, estudou diferentes aspectos ecocardiográficos da doe~ 

ça reumática clínica e cirúrgica, porém não há dados da li 

teratura sobre ecocardiograma em gestantes cardíacas 
.. 

reuma 
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ticas. ANDRADE e co1 7 têm p~ocu~ado estabelecer alguns as 

pectos básicos neste particular~';:. Em nosso grupo de estudo 

foram realizados no grupo IIIII 22 exames e em 9 (4Q,40%) p~e 

dominaram lesões tipo estenose mitral, com átrio esquerdo 

aumentado acima de 40mm. No subgrupo cirúrgico "I", encon 
. 

tramos em 21 dos 30 casos estudados o diagnóstico de esteno 

se mitral e destes, 11 casos com átrio esquerdo com valores 

acima do normal. No subgrupo cirúrgico 112 11
, foram realiza 

dos 18 exames, sendo que em doi? ocorreu diminuição da ex 

cursa0 da es~era-no interior da armação metálica da prótese 

de Starr-Edwards e em outros, aumento do átrio esquerdo. Fi 

nalmente, no subgrupo cirúrgico "3", encontramos em 24 ca 

sos estudados, cinco casos de disfunção de prótese, sendo 2 

mitrais, 2 aórticos e 1 tricúspide. Os dois casos em 

ção mitral, com átrio esquerdo aumentado, com valores aci 

ma de 45mm evoluíram para substituição de prótese. Uma das 

pacientes com prótese aórtica com disfunção e átrio esquer 

do maior que 57mm foi encaminhada para estudo hemodinâmico, 

para provável indicação cirúrgica. 

-Por outro lado, complementando o estudo .. por nos rea 

lizado,HANSTED, ANDRADE e BISCEGLI85
, em 1981, demonstraram 

* dados nao publicados, tais como, o tamanho do átrioes 

querdo, relação átrio esquerdo/aorta e a contratilidade . -

miocárdia, têm sido estudados durante a gravidez, nos ~ 
I 

trimestres e no ~uerp~rio. 
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que este grupo de gestantes ca~díacas p~ocu~aram o programa 

de atenção cardiológica tardiamente, e apenas 26,14% o fize 

ram no 19 trimestre da gestação e em 42,62% possuem renda 

familiar oscilante entre 1 e 2 salários mínimos e que em 

72,15% não exercem função remunerada. Isto confirma a impo~ 

tância da melhoria das condições sócio-econômicas e a neces 

sidade dos programas educativos. 

Tendo sido discutidosos diferentes parâmetros con 

siderados para estas gestantes,resta-nos apenas propor medi 
. . 

das para o seu adequado controle durante o ciclo grávido-pu 
. -

erperal, a saber: 

1) adequado acompanhamento cardiológico durante a 

gravidez, sendo'o s~u ~isco ca~diológico avalia 

do de preferência antes do início da . gestação 

ANDRADE 3
, e nesta o mais precoce possível e, 

reavaliado a qualquer momentó em .que isto se fi 
... . zer necessar~o; 

2) atenção pré-natal realizada s~tan~te sob 

controle de cardiologista, e obstetrá; 

3) que na aval~ação pré, inter e pôs gestacional 

sejam realizados exames eletro e ecocardiográfi 

cos, a fim de permitir ou não futuras gestações, . . 

indicar ciru~gias cardíacas na gravidez, ou ape 

nas para o simples acompanhamento cardiológico 

efetivp; 
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4) que o parto seja semp~e hospitala~ e,nos casos 

mais graves,o cardiologista esteja presente du 

rante o mesmo; 

5) que a via de parto seja por indicação obsté 

trica; 

6) que qualquer procedimento cirúrgico nagravi 

dez seja evitado, e se realizado em caso de 

urgência, o seja com adequada terapêutica an 

tibiótica, para a prevenção da ~ndocardite in 

fecciosa; 

7) que o emprego de medicação cardiológica duran 

.te a gravidez, sej a realizado sob vigilância 

rigorosa e de comum acordo com o obstetra; 

8) sejam explicados para a paciente cardíaca reu 

mática, que deseje engravidar, os riscos car 

diológico e gravídico; 

9) que o puerpério deve ser sempre bem vigiado pe . - .. 

lo cardiologista, pois as complicações mater 

nas, como o edema agudo de pulmão, a insuficiên 

cia cardíaca congestiva e a fibrilação atrial 

" frequentemente nele ocorrem; . . 

10) que programas educativos sejam realizados para 
. \ 

as pacientes reumáticas em idade fértil; 
\ . 

11) que seja mantida a profilaxia antibiótica com 

penicilina benzatina, durante a gravidez, par 
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to e puerpério e no caso das pacientes com pr~ 

tese metálica em uso de anticoagulaçQo oral,e~ 

ta seja substituída por heparina,2 meses antes 

da futura gestação; 

12) que as pacientes com doença reumática, 
.. . 
prlnc~ 

palmente estenose mitral, tenham no máximo 2 

filhos, com adequado planejamento familiar a 

liado à melhoria das condições sócio-econômi 

cas da população. 

Concluindo, os diferentes par~metros estudados nos 

permitiram analisar a evolução da gravidez nos grupos de 

gestantes cardíacas reumáticas, avaliar o resultado da ge~ 

tação, bem como obter melhores resultados com redução das 

taxas de mortalidade materna e das perdas do produto con 

ceptual, o que certamente justificam plenamente nossos ob 

jetivos. 
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6. CONCLU$OES FINAIS 
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6. CONCLUSOES FINAIS 

1. Considerando-se as 301 gestações estuda.das em p~ 

cientes reumáticas nos grupos clín'ico e cirúr:gi 

co, ocorreram 5 óbitos maternos, o que correspon 

de a uma taxa de mortalidade materna de 1,66%. 

2. A mortalidade materna diversificou nos diferen 

tes grupos, porém nao de forma significante. As 

Sim, .-no grupo "I" ou clínico foi de 1,11% e no 

grupo "11" ou cirúr.gico de 2,4-7%, e neste e em 

seus subgrupos, encontrou-se: cirúrgico "1" (co 

missurotomia) 2,50%, no cirúrgico "2" (prótese 

Starr-Edwards) 5,26% e cirúrgico "3" (prótese de 

dura mateI") foi nula. 

3. Dos obitos maternos, 4- pacientes estavam em rit 

mo de fibrilação atrial, confirmando, aSSlm ser 

este o ritmo de maior risco materno, pelo que 

deve ser revertido a ritmo sinusal, por cardio 
.-

versão química ou elétrica, tão logo seja 
., 

pOSSl 

vel nos casos em que a contratilidade miocárdica 

seja satisfatória. 

L~. As principais complicações maternas em todos os 
. ~ 

grupos iforam: a fibrilação atrial, a insufici~n 

cia cardíaca, o edema agudo de pulmão e a embo 

lia pulmonar. 
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5. O estudo estatístico revelou que a -proporçao de 

perdas conceptuais no grupo 111" (l~,lt49ó) é signi: 

ficativamente menor do que a proporção no grupo 

cirúrgico 1111 11 (12,39%). As perdas variaram nos 

diferentes grupos: no grupo "I" ou clínico: 4, 4 l t%, 

no cirúrgico '''I'' (comissurotomia) 6,41%, no Cl 

rurgico 112" (prótese Starr-Edwards) 42,10% e no 

cirúrgico "3" (prótese de dura-máter) 8,33%. A 

proporçao de perdas no subgrupo cirúrgico "2" 

(prótese de Starr-Edwards) é significativamente 

maior do que nos subgrupos cirúrgicos 111 11 e 113" 

em conjunto, e entre estes 2 subgrupos ("1 e 3") 

não houve diferença significativa. 

6. Não houve diferençá significativa entre os gru 

poso "I" e "11" e seus subgrupos, quanto ã idade 

gestacional. 

... 
7. A maior porcentagem de partos cesarea nas gestan 

tes reumáticas dos grupos clínico e cirúrgico 

nao foi por indicação cardiológica, más provavel 

mente obstétrica. 

8. O peso dos recém-nascidos das gestantes cardía 

cas reumáticas é significativamente menor no sub 

grupo cirúrgico "2" (prótese de Starr-EdíVards), 

possiv~lmente pela ação do anticoagulante oral. 
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9. Entre os recém-nascidos do nosso grupo de estu 

do encontramos 5 casos de malformação, a saber: 

1.- atne~ia na~al 

2. naniz em ~ela + ~Zndnome de Vown + eomuniea 

ç~o inten-ventnieulan (CIVI 

3. eomuniea~ao inten-ventnieulan [CIV) + ~Zn 

dnome de Vown 

4. hidnoeele 

5. hennia inguinal. 

10. Em relação a uma nova gravidez, as pacientes reu 

máticas clínicas do tipo funcional I e 11 e as 

cirúrgicas do tipo funcional I, podem engravi:. 

dar, sendo a gravidez desaconselhável para as 

pacientes do grupo 11 cirúrgico e as do tipos 

III e IV ~e todos os grupos. A classificação do 

tipo funcional da "New York Heart Association", 

entretanto, n~o é, a nosso ver, satisfat5ria pa 

ra o acompanhamento adequado destas pacientes. 

11. O intervalo ideal entre a cirurgia cárdíaca e o 

início da gravidez deve ser maior que 1 ano e 

menor que 6 anos. 

12. Finalmente, consideramos que a viabilidade para 

-uma nova gravidez dependeria de alguns 

tros, ~ saber: tipo funcional p5s parto, 

param~ 

idade 

, ..... ~ . 
da mulher, rltmo cardlaco, tamanho do atrlo es 
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querdo, função contrátil do ventrículo esquerdo, 

bom funcionamento das valvas naturais ou arti 

ficiais, demonstrado pelo ecocardiograma, e 

nas pacientes operadas, o tempo 

rio decorrido em anos. 

pós operató 
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.... _ ...... -........... _ ...... _ ......... _ ................ _-_ ... ......... --_ .. _---_._ ....... ~--_ ... _--_._ ............... _ ........................ _ .... _.-........ _._ .......... __ ........ __ ._._ .. _._ .. -.-... - --
I 

i -_ .. _.-..• __ . __ . __ .............. _ .... __ .. __ ._._ ..... _._ ............... _ .......•.... _. __ ..... _ .. _ .... - .. _ ....... ......... -......... _._ .................................... -...... _ .......... __ ........... __ ............. _ ..... _ ..... _ .. __ .-
--_._-- ---_ ... __ ... _-_ ....... _._. __ ... _._. __ .- ---
PULMOES ..... _ .... _._ ...... __ ..... _ .. ___ .. __ ... _ ..... _._F. R ............. _.~_._ ...... _ .... FIGADO ................................ _ ...... _ ......... -........................................ ---.. .. 

BAÇO. __ .. _ .. _._ ............ ... _ ..... __ . __ ... _ .. ............ ............ EDEMA DE MEMBROS. __ ... __ ...... _ ... _._ ..... __ ._. __ ._ .. __ .. _ .. _ .. __ .................................. . 

.................. ... _--- _._--



EXAMES COMPLEMENTARES 

GLOB. VERM. __ ..... _ ... _ .... _ ... _ ........... _ ........................... GLOB. BRANCOS_ .. _ ..........•. _ ................. _ ... _ ....... _ ...... Hb. _____ ...... Htc ..•. _ ... _ ............ . 

URI NA I ... _._ .... _ ......... _ .... _._ .............................................. _ ................................... _ ...... _ .... _ .......................... _ ........ _ ..... ___ .................... __ ._ ..... . 

GLlCEMIA __ ... ____ .. __ .................. ......... Na ............................. _._ ...... K •. _ .. ____ ....... _ .•. SIST. ABO ......... _ ....... ... _ ......... _ ...... Rh ............................... . 

WASSERMAN._ .... _ ..... _ ....................... _ ....... VDRL .... __ ....................... PAUL BUNNEL ................................. S. FElDMAN ................. _ ............ . 

MACHADO GUERREIRO ........................ _ ........... _ ..... ........... URI:IA-._ ........... _ .. __ . __ ..... ___ .. _ ... CREATININA ..... _ ............................................. . 

FUNDO DE OLHO._ .................. · ...................... __ ................... __ ._ ......... __ ............................ ...... .................... _._ ......... __ .... _ .... ___ ..... _ _ _ 

E. C. G._._ .... _ ... _ __ ........................................ _ ..................... _ .... _ .......... _ .. _._ ........................................ _ ........ __ ......... .. ___ ._ .... __ .. 

. _--_ .. __ .. __ ...... _-..... _. __ ... __ .......................................................................... __ ._-----
ECOCARDIOGRAMA I I 

-------_._----_ ....... _-_ ..... _ ...... ...... _. __ ......... - ..•.... - ...... _ ........... _._ .... _._---_ ... __ .. -
P. F. R. I I ---_._ .... _ --_ ......... _-_. __ .. _. __ ........... _ ..... __ ........ ----
_ .. __ .. __ . __ ..• _._--_ ........ _ ........ _ ... __ .•.... __ .......... _ .. _ ...•.•............... _ ...... ............... .............. .......................................... ------_ ... _._--
ESTUDO HEMODINÁMICO I I 

--_ ..... - .............. _ ..... _ ....... _ .... _._. __ ......... __ ........ -.. _ .... _ ..... _ ......... _ .. _ .. _._ .. _ .... _ ...... _ ........ _--_. __ .... _-
GRUPO FUNCIONAL __ ..................... _ .................................................. _ ................... : ............................................ _ .................... _ ...... _. __ ............. ....................... _ .... . 

CONClUSAO ___ ._ .. ___ .... __ ..... _ .................................. ...................................... _ .................................... __ ............... _._ .. _. _ _ ._ ........ _ ............... --... -. 

--_. __ .. __ .... _ .. _ ...•... _ ................................................................................. ........................................... _-.-.......•. _ ... __ .... _ .......... --
TERAPJ:UTICA--___ ._ .... ___ .. _._ ......... _ ................... : ....................................................................... - .. _._ ............. _. __ .......... _ .... _._ ...... _ .. _ .. ~ .. -

--_._ ..... _ .. _ .... _ ........... ................................................................................................................... _ ... _ ............ _ ........ _ ... _ ....... _-
CONDUTA __ _ 

EXAME póS PARTO 

DATA DO PARTO I I LOCAL.._ ... _ ............ _ .......... _._ ......... __ .................................................... .................................... . 
/' 

IDADE GESTACIONAL NO PARTO ... _. ____ . 

INTERCORR~NCIAS DURANTE O PARTO E PUERPI:RIO ............................................................................... _ ............................................ _ ._ 

-_ .. _- -_._ --_ .. ~--....... _.~ ... _ ....... ............................. ....................... _ .................•.. _ .... ~ ........ _ .. __ ._ ... _ ....... _.-._ ..... __ ........ .... ... ........... ........ . 
\ 

SEXO DO R. N .. __ ........ _ .. __ ..... _ .. _ .... _ ... _ ... ~.. . . .. .......... PESO ............ _ ............. _ ........... _ ... Kg AL TURA. ....................... _ ... _ ................ ....... cm 
, 

PERrMETRO CEFALlCO ...................... _ ...... _ .............. _ .... __ cm PERIMETRO TORACICO_ ... ___ ... _ .... _ ........................ _ .. cm 

APGAR.._ ......... -.. _. __ ..;... .................. _._ ....... _ ...... _ ...... _ ... . _ ..................... _ ...• __ .•. __ ................... . NATIVIVO 

NATIMORTO 

NEOMORTO 



A - 4 

MALFORMAÇOES ( ) AMAMENTAÇÃO ( ) artificial ( ) 

natural () 

QUEIXAS A TUAIS ......................... __ .. _. ___ ..... _ .... __ ........... __ ...... _._ .............. _ ..... _ ... _ .. ___ ...................... _._ ..... _ _ ............. ______ ... _ .. __ .. __ ... __ 

EXAME FrSICO 

PESO .. ..c_..:.._._ ...... _ ..... Kg 

ESTADO GERAL ___ .... _ .... _ ... ___ .......... _ .. _. __ .... _____ . __ ._ ... MUCOSAS coradas ( ) 

. desGoradas (*; *.; ••• ; ... *) 

ESTAS E JUGULAR ( CIANOSE (.; **; •• *; .... ) 

PRESSÃO ARTERIAL I (deit.) I (sent.) mmHg 

CORAÇÃO 

RITMO_ .. _ .......... _ .. _ ....... _ ....... _ ........ _._ .. _ ....... _ .. FREQOI:NCIA CARorACA'--__ -_._---_._--_ ... 

_ .. _ ... _. ___ ... :-_ .......... __ ........ __ ......... _ ... _ .. _ .. . _ .. ___ --:._ ... _ ..... _. __ ._ ... _ . . _._ ......... _ .. _ .. _ ..... _ . . _ .. ......... __ ._ .... _. __ .... _____ .. ______ . ____ -"".0-·"-_ "---"'-

PULMOES ____ .. _._ ... __ ..... __ ........ _____ .... ___ ._F. R. FrGAOO __ ._. ___ . __ ._ ._ .. __ ....... ___ .. . 

BAÇO_. ____ . __ ._ ..... _ .................. _ .... _ ........... _ .............. ___ EDEMA DE MEMBROS_· _ ... __ ... _. .. __ ._ ..... ___ _ 

OBS.:_ ... _ .......... _ .... _ ..... _. __ ...... _ ........... _ .......... _ .. __ ........ _ .... _ .. _._ ..... ___ ....... _ ........ _ .. _ .... _ ........ _ ..... _ ............... __ ... _ ..... _ ........ _ ........ _ ...... __ ..... _ ......... __ .. _. __ 

EXAME DO REC~M-NASCIDO 

NORMAL ( ) 

MALFORMAÇOES CAROIACAS ..... _ ........................... _ ... _._ .......................... --... ----.. -.-..... ---.---- ---------._ .... . 

___________ • •• • u .. _ •• _ .. . ...... _ •••• • •• •• .:--___ _ • •••• •• • ••• • •••••• _ • • •• •••••••••• •• • __ .. ................... . .. __ ._ ••••• __ ._ ••••••• _ •• _ ... _ ••••• _ _ • __ • •••• _._. ___ •• ______ .-_ •••• _._ ••••• 

MALFORMAÇOES CRAN IANAS_ ..... __ . __ .. _ ............. _. __ ....................... _ ............................ _ .. _ ........ _._._ ... __ . __ .. ______ .. _ __ ... __ ._ .. _._ .. . 

_ ... _._ ............................ _ ........... -_ ........................ _ .. - ..... __ .. - ... _ ................ - ... _ .. __ ...... -_ ................... _ ............. _ .... _ .................. _ ... ... ..... _.- .... __ .. .... _ _ ._ ...... _----_._._---

MALFORMAÇOES TORACICAS ... _._ ..................... _ ............. . _ ................ _ ....... -.... -........ - ... - .. ---.-.--.. -...... - .-.. ---.. --... ----.--.-........... -........... . 

.. : ...................... _ ....................... - .... _._ .................... - ......................... _._ .......... _._._ ... _ ......... _ .......... ; ............... _ ..... ..................... --.. _ ........ _ .. - . ... _ ......... -;:-_.-_. __ .... .................. ............. _ ... . 

MALFORMAÇOES DOS MEMBROS ................ ...... _ .................. _ .... _-............................... --....... --... -_ .... -_ ... ----.--.--

- -_._-_ ........ _-_ .... _ ................... _ ....... _-.. -----... -............. _ .... _ ................... -................ _ ............... _-_ .......... _ ..... _ ... _-- _.---... _--_. 
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Em caso de urgência: 

Dirigir-se ao: 

INSTITUTO "DANTE PAZZANESE" 

DE CARDIOLOGIA 

AVENIDA DANTE PAZZANESE, 500 
CEP 44444 

IBIRAPUERA 

HOSPITAL MATERNIDADE SAO PAULO 

RUA NAPOLEAO DE BARROS, 715 - VILA CLEMENTINO 
CEP 04024 

OU 

FACULDADE DE SAÓDE PÓBLICA 

AVENIDA DR. ARNALDO, 715 
CEP 01255 

PINHEIROS 

INSTITUTO "DANTE PAZZANESE" 
DE C~RDIOLOGIA 

* MANUAL 

* CARDIOPATIA 

* E GRAVIDEZ 

SETOR DE VALVOPATIAS 

:r:o 

(J'\ 



I N T R U ç O E S 

* Comparecer às consultas no S~tor de Valvopatias, tão 
logo seja confirmado o diagnostico de gravidez. 

* Comparecer ao Serviço Social no inicio de gravidez. 

* Comparecer ãs Consultas Pri-Natal conforme a orie~ta 
ção recebida no Instituto "Dante Pazzanese" de Cardi~ 
logia. 

* Do 19 ao 79 m~s, as consultas deverão ser mensais e 
ser feito controle simultâneo pelo midico pri-natalis 
ta. -

* Comparecer ao Curso de orientação à Gestante Cardiaca 
a partir do 69 m~s. 

* Do 79 ao 99 m~s as consultas serão de 15 em 15 dias 
ou semanais, dependendo da orientação midica. 

* Comparecer a sala da enfermeira e da assistente sociru, 
para entrevista ap5s o parto. 

CUIDADOS 

* Ao repouso diário: 1 a 2 horas apõso almoço. 

* Ao repouso noturno: 8 a 10 horas. 

* A alimentação: (conforme orientação da nutricionista 
e do medico). 

* Quanto ao vestuário, higiene pessoal, etc. 

* Vir ao hospital, se notar piora ou aparecimento de 
algum sintoma (como aumento da falta de ar, inchaço 
nas pernas, sangramentos, etc.). 

* Seguir orientação quanto: Ao parto e internação ho~ 
pitalar, amamentação e visistas ao cirurgião dentis 
ta. 

* Manter os documentos pessoais e os papiis para inter 
nação em ordem. 

~ ~~~----~----~-, 

I * f~ANTENHA ESTA CADERNETA SEMPRE CO~1 VOCt: i 
I MOSTRANDO-A AO MEDICO QUE A ATENDER I 

> 

'-l 



CURSO DE ORIENTAÇ~O A GESTA~TE 

SIM NJ.tO OBSERVAÇOES. 

la. Aula 
Idade: Cor: ______________ _ 

2a. Aula 
___ Gesta.! ___________ Para ______________ __ 

·3a. Aula Abortos . Fetos mortos ________ _ 
._. 

4a. Aula 

5a. Aula 

DIAGN6STICO DA LESÃO CARDfACA 

GINÁSTICA DE PREPARO AO PARTO 
CAPACIDADE FUNCIONAL: 

SIM NJ.tO OBSERVAÇOES 

la. Aula CIRURGIA CARDfACA: 

2a. Aula em ___ I , __ 

3a. Aula 
, 

4a. Aula Em uso de Anticoagulante SIM () Não ( ) 
5a. Aula 

TIPO: ::I:> 

co 



SETOR DE VALVOPATIAS/CARDIOPATIAS E GRAVIDEZ 

DATA O . D. EX.FISICO AUSCULTA CAPACIDADE EX. LAB. MEDICAMENTOS CUIDADOS CONDUTA CONSULTA FUNCIONAL E.C.G. EM USO 
- - -_._-

):> 

'-.O 



CONTROLE DAS CARD1ACAS GRAVIDAS 
PARA 

INSTITUTO DE CARDIOLOGIA 

~esumo ~o Ii'.nr~o 

HospltaI ..... __ ._ ...... ___ .......... __ ._ .. _._ .............................. __ ._ ........ ~ Cidade ____ • __ ... M*~ ... ~ ____ .. _~ .. __ ._~,~~ __ ~ 

R u a : .................... _ ... _______ ..... _ ... __ ...... __ ._ ................... _ .................... __ ._ ..... _. __ N tlmero ___ ................................... _ 

PARTO: Data ... __ .... __ J ....................... / ..................... .. 
Normal Cesâria 

. Induzido "I Estimulado 

Episiotomla J Sim 

P uerperfo: 
&""-_-..11 Não 

Hemorragia r ~- -, Sim 

I I Não 

Deisc:eucla de Sutura I· I Sim 
REC~M NASCIDO: 

Peso ............ _ .. _ ... ; .. G. 

Pelvfco r::=J 
Gemelar I I . 
Rotura de I I .Slm 
Perineo I I Nio 

Febre r::=:J Sim 
I I Nlo 

I I Nio 

B. C. G. Sim C~:J 

I 
( , 

Forc:lpes 

Não ,,-r_-.1 
Patologia Neonatal_ .... ___ Apgar: l .. ~ ... --L_:?~ 

Óbito Intrauterinol '-__ _ Óbito Neonatal 

Alta dia_ ... ~ ........................ _ .. _ .......... peso.~ ................................ 9. 

Outras ' Informações : __ . __ .......... _ ........ _ .. _ .................... _ .. _._ ... _ ............. __ ................. _____ ..... __ ._._ ... __ ... _ 

.................. _ ................. __ .. _ ... _._ .............. _-,--....................... _ ........ -._-_._ ...... __ .. " ............................................... __ ............... _ ................ -
----._-------_ .. _-_ ...... -............... -------_ ..................... __ .. _ ............... _ ........... __ ... _ ... _-.. _ .. ,._._.-....... _-_._ .... _- . __ ..•.. _._-_ ... __ .. _---

A,.I~.tur. do Mfdlco 
CRM 

> 

-o 
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