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Prado e cols
Deslocamento de retina na doença hipertensiva da gravidez
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Descolamento de Retina na Doença Hipertensiva
Específica da Gravidez

Relato de Caso

Doença hipertensiva específica da gravidez é um dis-
túrbio obstétrico de causa ainda desconhecida que afeta
aproximadamente 5% das gestantes. O sistema visual
pode ser acometido com intensidade variável, e o descola-
mento de retina uma complicação pouco comum. Quando
presente, usualmente é bilateral, elevado e não-regmato-
gênico, e sua patogênese está relacionada à isquemia
coroidal, secundária a um intenso vasoespasmo arterio-
lar. A maioria das pacientes recupera totalmente a visão
com o tratamento clínico, sendo a intervenção cirúrgica
desnecessária. Relatamos o caso de uma primigesta, de 27
anos, com doença hipertensiva específica da gravidez
grave, que evoluiu com turvação visual até enxergar ape-
nas movimentos de mão. Exame oftalmológico diagnosti-
cou descolamento difuso e bilateral de retina. Com o con-
trole pressórico adequado no pós-parto, a paciente obte-
ve o recolamento da retina e a recuperação da visão.

Doença hipertensiva específica da gravidez ou pré-
eclâmpsia é um distúrbio obstétrico de causa ainda desco-
nhecida, que afeta aproximadamente 5% das gestantes 1-5 e
pode afetar o sistema visual em 30 a 100% dos pacientes com
a doença 5. O descolamento de retina é uma complicação
pouco comum nesta doença, ocorrendo em 1 a 2% das pa-
cientes com pré-eclâmpsia grave e em 10% das pacientes com
eclâmpsia 2,3,6,7, tanto no pré quanto no pós-parto. A maioria
das pacientes que apresenta descolamento seroso durante a
gravidez tem recuperação total algumas semanas após o par-
to, apenas com o acompanhamento clínico, tornando-se des-
necessária qualquer intervenção cirúrgica 2,3,6,7. Pode perma-
necer algum tipo de seqüela na região macular, especialmen-
te alterações do epitélio pigmentar 2. Apresentamos o caso

de uma paciente com doença hipertensiva específica da gra-
videz e retinopatia graves, com boa evolução clínica.

Relato do caso

Mulher de 27 anos, melanoderma, do lar, procedente
de Santa Luzia - MG, sem história de hipertensão arterial sis-
têmica e previamente assintomática. Apresentou na 28ª se-
mana de sua primeira gestação níveis pressóricos elevados
(140/90mmHg), sem outros sintomas, sendo tentado contro-
le com metildopa. Na 32ª semana instalou-se cefaléia, edema
de membros inferiores, turvação visual e proteinúria (2,36g
em 24h), com pressão arterial de 210/140mmHg, sem apre-
sentar plaquetopenia, elevação de transaminases ou sinais
de hemólise. Foi submetida à cesariana sob anestesia
peridural, com retirada do recém-nascido vivo e sangramen-
to habitual. A placenta foi retirada íntegra e calcificada e não
havia restos placentários na revisão da cavidade uterina. A
paciente apresentou, no pós-parto, persistência de hiper-
tensão arterial sistêmica, edema de membros inferiores, pro-
teinúria e turvação visual, enxergando apenas movimentos
de mão. Exame oftalmológico diagnosticou descolamento
difuso e bilateral de retina (fig. 1). Durante a internação fez
uso de metildopa (500mg a cada 6h), nifedipina (20mg a cada
6h), captopril (25mg a cada 6h) e furosemida (40mg/dia), e
manteve-se em repouso. Obteve controle pressórico a-
dequado, o que possibilitou a redução das drogas. Paralela-
mente à melhora clínica e pressórica, houve recuperação da
visão. Exames seriados de fundo de olho mostraram recola-
mento da retina. Em controle ambulatorial, reduziram-se os
anti-hipertensivos até a sua total suspensão dentro de seis
semanas após o parto.

Discussão

Doença hipertensiva específica da gravidez ou pré-
eclâmpsia apresenta, como suas principais características,
hipertensão arterial sistêmica, proteinúria maior que 0,3g em
24h e edema em paciente normotensa até a 20ª semana de
gestação 1. Em sua forma grave ocorrem níveis pressóricos
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superiores a 160/110mmHg (ou um aumento em 30mmHg na
pressão diastólica), proteinúria maior que 2g em 24h, distúr-
bios do sistema nervoso central, irritabilidade, cefaléia, vô-
mitos, oligúria, elevação dos níveis sangüíneos de uréia e
creatinina, dor em hipocôndrio direito, epigastralgia, esco-
tomas visuais e alterações fundoscópicas 1,5. A síndrome
HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets)
pode ocorrer em paciente com a forma grave, e caracteriza-se
por plaquetopenia, hemólise e elevação de enzimas hepáti-
cas 1,5. O aparecimento de convulsões em uma gestante com
pré-eclâmpsia caracteriza a evolução do quadro para eclâm-
psia, e geralmente leva a paciente a um estado de coma 5. As
manifestações da doença hipertensiva específica da gravi-
dez desaparecem dentro de 2 a 20 semanas após o parto, e
níveis pressóricos elevados persistentemente sugerem hi-
pertensão pré-existente 5.

O sistema visual pode ser afetado em 30 a 100% das
pacientes com doença hipertensiva específica da gravidez 5.
A turvação visual é o sintoma mais comum 5. Outros sinto-
mas como fotofobia, escotomas visuais e diplopia, muitas
vezes estão presentes, e podem ser decorrentes de isquemia

pelo vasoespasmo da artéria cerebral posterior ou edema
cerebral na região occipital 3. Embora alterações na retina e
em seus vasos sejam mais habituais, a conjuntiva, coróide,
nervo óptico e o córtex visual podem estar afetados na do-
ença hipertensiva específica da gravidez 5. O achado ocular
mais marcante é o vasoespasmo arteriolar terminal, que está
associado ao início da hipertensão sistêmica 5.

O descolamento de retina é uma complicação pouco
comum na doença hipertensiva específica da gravidez, ocor-
rendo em 1 a 2% das pacientes com pré-eclâmpsia grave e
em 10% daquelas com eclâmpsia 2,3,7, e pode se desenvolver
tanto no pré quanto no pós-parto 9. É usualmente bilateral,
elevado e não-regmatogênico, e muitas vezes não se acom-
panha de alterações vasculares da doença hipertensiva es-
pecífica da gravidez ou de sinais de retinopatia. Alguns au-
tores afirmam que a presença de um descolamento seroso da
retina na mãe não tem implicações no prognóstico vital para
o feto 2. Outros, entretanto, acreditam que o prognóstico
materno e fetal sejam piores quando há alterações fundos-
cópicas 3,8.

A patogênese do descolamento de retina está relaciona-
da à isquemia coroidal, secundária a um intenso vasoespasmo
arteriolar que algumas pacientes podem sofrer 6,7,9. A insufi-
ciência vascular coróidea pode levar à lesão do epitélio pig-
mentar da retina, transudação de fluido e descolamento de reti-
na focal, que vai se tornando mais intenso 3. A maioria das pa-
cientes que apresenta descolamento seroso durante a gra-
videz tem recuperação total em algumas semanas após o parto,
apenas com o acompanhamento clínico e controle dos níveis
pressóricos, sendo desnecessária qualquer intervenção cirúr-
gica 2,3,7-9. Pode permanecer algum tipo de seqüela na região ma-
cular, especialmente alterações do epitélio pigmentar 2. Nosso
caso ilustra a boa evolução do descolamento de retina na doen-
ça hipertensiva específica da gravidez tratado clinicamente.
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Fig. 1 - Fundoscopia de olho esquerdo mostrando, na porção inferior, descolamento
bolhoso da retina.


