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Monitorização ambulatória da pressão arterial
na gravidez
Ambulatory blood pressure monitoring
in pregnancy
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ABStRACt
Introduction: Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) in pregnancy may facilitate the diagnosis of hypertension and pre-eclampsia, leading to better management of the disease.
Aim: To assess if the use of ABPM during pregnancy improves maternal and fetal outcomes when
compared with conventional blood pressure measurement.
Methods: The upToDate, Clinical Evidence, EBM Journal, Trip Database, Cochrane Library,
DARE, Bandolier, National Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder, Medline, and Índex da Revistas Médicas Portuguesas databases were searched for articles written in English, Spanish, French
or Portuguese, published between January 1998 and June 2009, using MeSh terms “Blood Pressure
Monitoring, Ambulatory and Pregnancy”. References selected by hand from relevant articles were
also included. The Strenght of Recomendation (SOR) taxonomy was used to assess the quality of the
articles and to produce recommendations.
Results: Two systematic reviews (SRs), ive clinical trials (CTs), and six guidelines were reviewed.
SRs point to a lack of evidence for the use of ABPM in blood pressure monitoring and prediction
of pre-eclampsia during pregnancy. CTs support the use of ABPM for the diagnosis of white coat
hypertension in healthy pregnant women. Published guidelines are in agreement with these results.
Discussion/Conclusion: There is no evidence for the use of ABPM in blood pressure monitoring
during pregnancy or in prediction of pre-eclampsia (SOR A). ABPM appears to be useful in the
diagnosis of white coat hypertension in healthy pregnant women (SOR B). There is a need for randomized controlled trials addressing the use of ABPM in pregnancy.
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iNtRoDução

A pressão arterial (PA) é um parâmetro hemodinâ-

mico, em constante mutação, que é inluenciado por
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inúmeros factores, como o período do dia, actividade
física e estados emocionais.1,2 A possibilidade de medir a PA em circunstâncias distintas pode permitir um
diagnóstico mais correcto da hipertensão arterial.3
A hipertensão arterial na gravidez é deinida como
PA persistentemente acima de 140/90 mmhg, em medições ocasionais. Segundo o National High Blood
Pressure Education Program’s do Working Group
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on High Blood Pressure in Pregnancy, a deinição de
hipertensão arterial na gravidez mais aceite deve ser
baseada em 2 leituras de PA elevadas em 2 ocasiões
separadas de pelo menos 4-6 horas.1,4
Estas deinições de hipertensão na gravidez baseiam-se em limites tensionais arbitrários, baseados
em leituras ocasionais e sujeitas a erros.
A monitorização ambulatória da pressão arterial
(MAPA) é um método de avaliação intermitente da
PA, de forma não invasiva, habitualmente durante 24
horas, com intervalos curtos, no ambiente natural do
indivíduo e durante a execução de suas actividades diárias habituais.1 A utilização deste método de medição
da PA na gravidez poderá facilitar o diagnóstico de hipertensão arterial (hTA), permitir uma melhor gestão
da doença e, eventualmente, ter um valor preditivo
no desenvolvimento de pré-eclâmpsia, uma condição
clínica que faz parte de um espectro mais alargado de
complicações hipertensivas da gravidez.5
É objectivo deste trabalho efectuar uma revisão
baseada na evidência para avaliar se a utilização da
MAPA durante a gravidez melhora os resultados (outcomes) maternos e fetais em comparação com a medição convencional de PA.

MAPA versus a medição convencional da PA e tivessem os seguintes resultados (outcomes):

• Outcomes
•

maternos – morte, pré-eclâmpsia,
eclâmpsia, cesariana e outras mediadas de morbilidade materna.
Outcomes fetais – morte fetal, mortalidade perinatal, idade gestacional na altura do parto, baixo
peso ao nascer, restrição do crescimento intra-uterino (RCIu), índice APGAR baixo ao nascimento
e alterações no desenvolvimento da criança.

Excluíram-se estudos em grávidas com outras patologias, como diabetes mellitus, com gestações gemelares ou estudos com resultados diferentes dos deinidos.
Foi utilizada a taxonomia Strength of Recommendation Taxonomy (SORT) para atribuir recomendações: SOR A – evidência orientada para o paciente
consistente e de boa qualidade; SOR B – evidência
orientada para o paciente inconsistente ou de qualidade limitada e SOR C – evidência baseada em consensos, prática clínica diária, opiniões de peritos, evidência orientada para o paciente ou estudos de série de
casos. Esta taxonomia também deine níveis de evidência de 1 a 3 para aferição da qualidade de estudos
individuais.6(Quadro I e II).

MétoDoS
RESuLtADoS

Foi realizada uma pesquisa bibliográica nas bases de
dados UpToDate, Clinical Evidence, EBM Journal, Trip
Database, Cochrane Library, DARE, Bandolier, National
Guideline Clearinghouse, Guidelines Finder, Medline,
usando as palavras-chave (termos MeSh) Blood Pressure Monitoring, Ambulatory e Pregnancy, limitando a
pesquisa a ensaios clínicos, ensaios clínicos aleatorizados
e controlados, revisões sistemáticas, meta-análises e normas de orientação clínicas, escritos em Inglês, Espanhol,
Francês ou Português e publicados entre 01 de Janeiro de
1998 e 30 Junho de 2009. No Índex da Revistas Médicas
Portuguesas a pesquisa foi feita com as palavras-chave
monitorização ambulatória da pressão arterial, MAPA e
gravidez. Foram também revistas as listas de referências
bibliográicas dos artigos relevantes.
Foram deinidos como critérios de inclusão estudos em mulheres grávidas de feto único saudáveis ou
com hTA crónica, que comparassem a utilização da
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Foram identiicados 97 artigos, dos quais foram seleccionados 13, sendo os restantes excluídos por discordarem com o objectivo do trabalho, não cumprirem os critérios de inclusão ou por estarem repetidos.
Destes 13 artigos, 5 são ensaios clínicos, 1 é revisão
sistemática, 1 é meta-análise e os restantes 6 são normas de orientação clínica.
Ensaios clínicos
Na pesquisa efectuada foram encontrados cinco ensaios clínicos relevantes para a revisão. Brown et
al.7 realizaram, em 2005, um estudo prospectivo duplamente cego com o objectivo de determinar a prevalência de hipertensão de bata branca (hTBB) em
214 mulheres grávidas, com menos de 20 semanas de
gestação e com diagnóstico de hipertensão essencial,
assim como determinar a probabilidade de desenvol-
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Quadro I: Taxonomia Strength of Recommendation: qualidade dos estudos7
Qualidade

Signiicado

Exemplos

Nível 1

Estudos de boa qualidade
orientados para o doente

Meta-análises, RS, Coortes de boa
qualidade, ECAC com resultados
consistentes

Nível 2

Estudos de qualidade limitada
orientados para o doente

Os mesmos tipos de estudos mas com
menor qualidade metodológica ou
resultados inconsistentes

Nível 3

Outra evidência

Consensos de perito, prática clínica,
opinião, séries de casos e estudos
orientados para a doença

RS: revisões sistemáticas
ECAC: ensaios clínicos aleatorizados e controlados

Quadro II: Taxonomia Strength of Recommendation: forças de recomendação7
SORT

Signiicado

A

Recomendação baseada em evidência consistente, de
boa qualidade e orientada para o paciente

B

Recomendação baseada em evidência inconsistente,
de qualidade limitada, orientada para o paciente

C

Recomendação baseada em consensos, prática clínica, opinião,
orientada para a doença ou séries de casos acerca do diagnóstico,
tratamento, prevenção ou rastreio

vimento de pré-eclampsia e comparar o grupo de mulheres com hTBB e hipertensão essencial em termos
de resultados (outcomes) maternos e fetais (idade
gestacional na altura do parto, peso ao nascer, RCIu,
taxa de cesarianas).
Os resultados obtidos pelos autores permitiram
determinar uma prevalência de hTBB de 32% e veriicar que a MAPA é útil para conirmar ou refutar
um diagnóstico inicial / precoce de hipertensão essencial. Os autores concluíram, assim, que o fenómeno de hTBB existe na gravidez na mesma proporção
que nas mulheres não grávidas (cerca de 1/3) e que
os resultados (outcomes) maternos são muito bons,
ressalvando no entanto a necessidade de vigilância
apertada. Este estudo foi considerado de boa qualidade (nível 1).
Em 2003, hermida et al.8 conduziram um estudo prospectivo cego, numa amostra de 355 grávidas,

com o objectivo de avaliar o papel da MAPA de 48h
no diagnóstico da hTA gestacional, na determinação dos padrões circadianos de PA nos 3 trimestres
de gestação e na determinação do valor prognóstico
do exame nos resultados (outcomes) materno-fetais.
Os autores concluíram que a MAPA de 48 horas é
superior à medição convencional da PA em todos estes parâmetros, não corroborando o uso da medição
convencional como gold standard para o diagnóstico
de doença hipertensiva da gravidez. Este estudo foi
considerado de boa qualidade (nível 1).
Os mesmos autores9 realizaram, em 2002, um
estudo de características semelhantes ao anterior,
em 403 grávidas, usando a MAPA de 48h e o índice
hiperbárico (variável extrapolada matematicamente
dos valores encontrados na MAPA), como parâmetros diagnósticos de HTA. Os autores airmam que o
índice hiperbárico é superior à medição convencio149
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nal da PA no diagnóstico de hTA após as 20 semanas de gestação e terminam concluindo que os valores de medição convencional não deverão continuar
como gold standard para o diagnóstico de doença
hipertensiva da gravidez, uma vez que não distinguem pré-eclâmpsia de hipertensão gestacional sem
complicações, mesmo no último trimestre de gravidez. Este estudo foi considerado de boa qualidade
(nível 1).
Como referido acima em termos de qualidade
ambos os estudos de hermida et al. foram considerados de nível 1. No entanto, há que salientar que
ambos os estudos utilizaram a MAPA de 48 horas e
valores extrapolados das medições obtidas, como o
índice hiperbárico, que não são utilizadas, nem estão
validadas para a prática clínica.
Carvalho et al.10, em 2006, levaram a cabo um
estudo prospectivo não cego em 29 grávidas adolescentes primíparas Brasileiras submetendo-as a
MAPA de 24 horas às 28 semanas de gestação. O
objectivo deste estudo foi determinar a prevalência
de hipertensão gestacional e deinir factores preditivos de ocorrência de hipertensão gestacional e o
impacto da mesma nos recém-nascidos.
Os autores concluíram que a MAPA realizada às
28 semanas de gestação tem valor preditivo positivo
para o diagnóstico de hipertensão gestacional. Este
estudo foi considerado de nível 2.
Bellomo e seus colaboradores11 realizaram, em
1999, um estudo de caso-controlo em Itália, em 254
mulheres grávidas, submetidas a MAPA de 24h às 2638 semanas de gestação, com o objectivo de avaliar
o valor prognóstico da hTBB na gravidez. Os autores encontraram uma prevalência de hipertensão de
bata branca (hTBB) de 29,2% e determinaram que a
MAPA tem maior especiicidade para diagnóstico de
hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia que a medição convencional da PA.
Com base nestes resultados, concluíram que a
MAPA é superior à medição convencional na predição do resultado (outcome) na gravidez e que deve
ser considerada nas mulheres grávidas com hTA,
particularmente nos casos não complicados em que
as decisões terapêuticas são mais difíceis de tomar.
Este estudo foi considerado de nível 2.
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Revisão sistemática e meta-análise
As autoras encontraram na pesquisa bibliográica realizada uma revisão sistemática relevante, elaborada
por um grupo da Cochrane Database of Systematic
Reviews 12 e uma meta-análise da Organização Mundial de Saúde (OMS).13
A Cochrane Database of Systematic Reviews 12
publicou em 2002 uma revisão sistemática realizada
por Bergel e seus colaboradores, com o objectivo de
comparar a utilidade da MAPA na monitorização da
PA durante a gravidez em comparação com a medição
convencional da mesma. Após uma pesquisa exaustiva da literatura, os autores não encontraram ensaios
clínicos controlados e aleatorizados acerca da utilização da MAPA na monitorização da PA durante a
gravidez, pelo que concluíram que não há evidência
que corrobore o seu uso. Em 2005 esta revisão sistemática foi actualizada, passando a incluir os estudos
anteriormente referidos de hermida et al. e Bellomo
et al. mantendo, apesar disso, as mesmas conclusões.
Estudo com nível de evidência 1.
Em 2004, a OMS 13 publicou uma meta-análise,
que tinha como objectivo avaliar a utilidade de testes clínicos, biofísicos e bioquímicos como rastreio
da pré-eclâmpsia. De entre os 87 artigos incluídos na
meta-análise, apenas dois se referiam à MAPA, e apenas um estudo pode ser incluído nesta revisão por ser
o único que cumpria os critérios de inclusão. Neste
estudo, a MAPA de 24 horas apresentou baixo valor
preditivo positivo para o diagnóstico de hipertensão e
pré-eclâmpsia na gravidez. Tendo em conta algumas
limitações metodológicas14, este estudo tem nível de
evidência 2.
Normas de orientação clínica
Na pesquisa efectuada foram encontradas seis normas
de orientação clínica (NOC) relevantes para a revisão. Dessas apenas a mais recente é uma NOC baseada em evidência cientíica, com explicitação dos
critérios utilizados para atribuir recomendações. As
restantes são consensos de peritos.
Em 2008, a Sociedade Canadiana de Ginecologia
e Obstetrícia (SCGO)15 emitiu uma NOC acerca da
doença hipertensiva na gravidez. Nesta NOC a MAPA
é considerada útil para detectar a hipertensão da bata
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branca. O critério de normalidade para os valores tensionais é o mesmo utilizado na população geral (PA
<135/85 mmhg). O uso da MAPA na gravidez tem
força de recomendação B.
Das restantes NOC encontradas, três delas3,5,16
apresentam recomendações semelhantes à anterior e
outras duas2,17 airmam que a MAPA tem utilidade na
avaliação da hipertensão da grávida, sem no entanto
explicar de que forma. Por se tratar de consensos de
peritos têm força de recomendação C.
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Mutilação genital feminina - a importância
de reconhecer e de saber como agir
Female genital mutilation - the importance
of recognition and management
Ana Correia Campos*
Maternidade Alfredo da Costa

Abstract
Female genital mutilation, also named female genital cutting or female circumcision, refers to all
practices involving total or partial removal of female external genitalia, or causing other lesions
without an established health beneit. The World Health Organization estimates that 130 million
women have been submitted to genital mutilation and 3 million are annually exposed to such risk
in Africa. It has classiied the practice of female genital mutation in four types. Portugal is considered a risk country for the practice of genital mutilation because of the high migration rates from
the African continent, and women from Guinea-Bissau are at particular risk. A multidisciplinary
commission published an Action Program in 2009, with measures directed at providing healthcare
professionals with information on how to deal with this problem.
Keywords: Female genital mutilation; dyspareunia; obstructed labour; sexual dysfunction

A Mutilação Genital Feminina (MGF) abrange todas as intervenções que envolvam a remoção total ou
parcial dos genitais externos femininos, ou que provoquem lesões nos genitais femininos por razões não
médicas1 (OMS, 1998). Pode ter outras designações,
como “circuncisão feminina”, “corte”, “excisão” ou,
de forma mais popular e nalgumas regiões africanas,
“sunna ou fanado”. Mais correntemente, e para não
constituir estigma sobre as populações envolvidas o
termo “corte dos genitais” tem vindo a ser mais correntemente aplicado.

*Directora do Serviço de Obstetrícia
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De acordo com estimativas da OMS (2000)2,3 130
milhões de crianças do sexo feminino ou mulheres
terão sido submetidas a mutilação genital e 3 milhões
estão expostas anualmente a este risco, em África.
A taxa de prevalência varia conforme as regiões do
mundo: 28 países Africanos e alguns países da Ásia e
do Médio Oriente utilizam esta prática em crianças do
sexo feminino entre os 0 e 15 anos. Em alguns países,
a idade da Mutilação é mais tardia2,3.
Está associada, nos países onde é praticada e tolerada por homens e mulheres, a um ritual de iniciação ou de puriicação das crianças do sexo feminino,
destinando-se também à preservação da moralidade,
castidade, pureza e virgindade da rapariga.
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É pois um ritual milenar, integrado e enraizado
na estrutura social de países e regiões em que o estatuto social e económico das mulheres é muito baixo,
e em que o casamento uma garantia para o futuro,
podendo constituir um estigma a sua não realização.
Contudo, também começam a surgir nesses países
leis proibindo a MGF, apesar de continuar profundamente inserida nos princípios morais e sociais das
sociedades.
Estando presente em muitas comunidades muçulmanas, é importante dizer que esta prática não está
presente no Alcorão, nem incluída em nenhuma forma de ensinamento religioso4.
Sendo claramente uma manifestação de desigualdade de género e um atentado contra a integridade
física, tem vindo a ser denunciada como um atentado
contra os Direitos humanos (artº 5º) que defende que
“Ninguém deve ser sujeito a tortura ou punições cruéis e desumanas”.
Várias Convenções a nível internacional têm incluído a Mutilação Genital Feminina (MGF) nos seus
objectivos de actuação como forma de violência de
género, ou prática que atenta contra a saúde das mulheres e crianças.
Para isso, apela-se à criminalização desta prática,
mas também à realização de medidas e campanhas
de informação, educação e sensibilização das populações e de proissionais, nomeadamente de proissionais de saúde e reforço de acordos para a eliminação da MGF (Resolução do Parlamento Europeu
em 2001).

Portugal é, de acordo com a OMS, um país
de risco. A existência de comunidades migrantes
oriundas de países onde a prática é comum, nomeadamente da Guiné-Bissau onde, de acordo com
dados da uNICEF em 20055 a estimativa de prevalência de MGF em meninas e mulheres com idades
entre os 15-49 anos era de 44.5%, põe a possibilidade de poder aqui ser realizada a MGF, ou de as
menores poderem ser daqui enviadas para os seus
países de origem.
Legalmente, a prática da MGF incorre em Portugal, de acordo com o artigo 144 do Código Penal, no
âmbito de ofensa contra a integridade física grave.
Percebe-se, contudo, que mais que criminalização
de condutas, a aposta deve estar essencialmente na
educação, medidas preventivas, a cargo da intervenção comunitária, acção social e de proissionais de
saúde.
O tema da Mutilação Genital Feminina está inserido no III Plano Nacional para a Igualdade de Género
(2007-2010)6 onde, com a colaboração da Direcção
Geral de Saúde, estão inseridas medidas tendentes a
uma acção de sensibilização nas comunidades para
a prevenção desta prática, sendo os proissionais de
saúde um sector importante, que necessita de formação especíica.
CLASSiFiCAção

Existem quatro tipos de Mutilação Genital (OMS
2007)3

Quadro I
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Quadro II

Quadro III

Tipo I – Remoção total ou parcial do clítoris e/ou
do prepúcio (clitoridectomia)
Tipo II – Remoção total ou parcial do clítoris,
dos pequenos lábios, com ou sem excisão dos grandes
lábios (excisão)
Tipo III – estreitamento do orifício vaginal,
através da criação de uma membrana selante, pelo
corte e aposição dos pequenos lábios e /ou dos
grandes lábios, com ou sem excisão do clítoris (inibulação).
Tipo IV – todas as outras intervenções nefastas
sobre os genitais femininos, por razões não médicas.
Consequências da MGF para a saúde da mulher
Estes actos são realizados, na sua maioria, sem as mínimas condições de assepsia; há riscos de infecção e
154

já foram reportados casos de infecção por VIh após
MGF.
• Imediatas:
- dor, hemorragia, infecção, morte
• Médio prazo:
- Diiculdade de drenagem de secreções e sangue
menstrual
- Infecção urinária recorrente
- Infecção pélvica crónica
- Fibrose cicatricial
- Fístulas

• Obstétricas:
- Obstrução do trabalho de parto,
- Rotura de tecidos,
- Fístulas,
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- Prolongamento do período expulsivo,
- Aumento do número de cesarianas,
- Sofrimento fetal,
- Morte fetal.
- Trabalho de parto prolongado e doloroso.
Pode acontecer, nas situações de inibulação, ser necessário proceder cirurgicamente à desinibulação
para que o parto vaginal possa ocorrer. Neste caso,
deve ser programada para o 3º trimestre de gestação.
• Para a sexualidade da mulher
- Ausência de sensibilidade e de prazer sexual
- Dispareunia
- Diiculdade na penetração vaginal
- Anorgasmia

• Sequelas a nível psicológico
Alguns estudos referem as situações associadas a
medo de relações sexuais e alguns casos de sindroma
de stress pós-traumático
Qual o grau de conhecimento dos proissionais
de saúde acerca da Mutilação Genital Feminina?
Num primeiro estudo realizado em Portugal em 2003,
que pretendia avaliar o conhecimento dos proissionais de saúde acerca da Mutilação Genital Feminina, Gonçalves, Y.(2004)7 elaborou um questionário
que foi distribuído a unidades de Saúde da Região
da Grande Lisboa (5 Centros de Saúde da região da
Amadora e 2 Hospitais). Os proissionais de saúde
(médicos e enfermeiros) responderam a um inquérito
que tinha por objectivo avaliar conhecimentos acerca
do tema, onde o tinham obtido, se conheciam os países onde há maior prevalência, se reconheciam a necessidade de haver protocolos de actuação para saber
como actuar nestas situações.
Responderam ao inquérito 151 proissionais (30%
dos questionários enviados), dos quais 56% médicos,
43% enfermeiros, sendo 78% dos respondentes do
sexo feminino. Declararam já ter ouvido falar acerca
do tema 94% dos inquiridos, mas esse conhecimento
proveio de informação em revistas cientíicas ou seminários em 19% das respostas, enquanto os meios
de comunicação social eram fonte de informação em
81% das respostas. Perante uma situação, apenas 42%
airmou que saberia reconhecer uma MGF reconhecer

e abordar a questão na sua prática diária. A mesma
autora realizou em 20058 um segundo inquérito em
Centros de Saúde do Concelho de Loures, com a participação de 79 proissionais. Estes inquéritos revelam que é importante a formação e ela não foi ainda
realizada de forma sistematizada. hoje, continuam a
existir dúvidas e diiculdades no reconhecimento das
situações e em saber como lidar perante elas, sobretudo continua a não haver protocolos de actuação. Daí a
importância do aparecimento em 2009 de uma iniciativa que pode vir a responder a este objectivo.
Programa de Acção para a eliminação da MGF
Este programa foi publicado no ano de 2009 no âmbito do III Plano para a Igualdade Cidadania e Género
(2007-2010), por um grupo de trabalho inter-sectorial
da responsabilidade do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que teve a participação de elementos da Direcção Geral de Saúde6.
De acordo com este programa, os proissionais de
saúde são um dos grupos alvo, de cuja actuação podem depender passos importantes para a redução dos
riscos da MGF. O plano contém como objectivos em
relação à Saúde, a necessidade de:
1º - Sensibilização dos proissionais de saúde que trabalham com comunidades migrantes e que trabalham em Centros de Saúde e hospitais e formação
para o reconhecimento anatómico das diferentes
formas de mutilação genital.
2º - Formação especíica para proissionais de saúde,
que deve incidir sobre a conduta perante um situação de MGF e aprendizagem e treino de procedimentos de correcção.
3º - Ensino da abordagem destas situações: perante o
reconhecimento, como falar do tema individualmente, como responder às preocupações de ordem
física e traumas psicológicos e como evitar que
possa haver perpetuação de casos na família. Estes
protocolos revelam-se importantes, mas é necessário dar respostas individualizadas a cada caso.
Deverão ser incluídos nos curricula dos proissionais de saúde acções formativas sobre o tema.
Os Proissionais de Medicina Geral e Familiar,
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Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, Psicologia
e Psiquiatria são um grupo alvo para formação e
intervenção preferencial nos casos.
A gravidez de um feto do sexo feminino é um momento óptimo para se poder abordar a questão e
para falar da violência física que é a MGF, além
dos perigos que pode acarretar para a Saúde das
crianças e adolescentes.
Deverá ser um trabalho multidisciplinar, em que
o papel do médico é muito importante e para tal,
devem ser criados protocolos de actuação.
4º - Eticamente, nenhum proissional deve aceitar fazer uma mutilação sexual, mesmo que a pretexto de,
sendo feita em condições de assépsia, haver menos
riscos para a saúde das crianças ou das mulheres,
sob pena de atentar contra os princípios da ética médica ou contra os direitos humanos das pacientes.
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