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RESUMO 

 

KLANK, Francisco Albuquerque. Alterações histopatológicas de placentas e cordões 

umbilicais. Aracaju: UFS, 2018. (Tese - Doutorado em Ciências da Saúde). 

 

Introdução: As Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG) continuam sendo uma das 

principais causas de morbimortalidade direta no Brasil, apresentando proporção elevada nas 

regiões Norte. Mesmo com diversas políticas de saúde criadas para tentar frear a 

morbimortalidade materna, os dados científicos apontam que ainda há necessidade de estudos 

científicos, em especial os histopatológicos. Objetivo: Avaliar as alterações histopatológicas 

em placentas humanas e cordões umbilicais, de parturientes com SHG. Metodologia: A 

pesquisa foi realizada na Maternidade de alto risco Nossa Senhora de Lourdes, Aracaju-SE. A 

amostra foi constituída por 28 gestantes com SHG, distribuídas em 4 grupos dentre eles: 

Gestantes Normotensas, Hipertensa Gestacional, Hipertensa Crônica e o grupo com Pré-

eclâmpsia, totalizando 7 gestantes por grupo. Os dados foram analisados pelo programa 

estatístico Grad pad prism, com dados significativos (<0,05), utilizando o one-way Anova e teste de 

comparação múltipla de Tukey. As placentas e cordões umbilicais foram submetidos a 4 

metodologias distintas, tendo como início o processamento Histológico - microscopia de luz, 

depois análises histopatológicas das Placentas por Hematoxilina e Eosina - HE, análises 

histopatológicas das placentas seguindo a técnica de coloração com Masson e análises 

histopatológica das placentas seguindo a Técnica de coloração - PAS. Resultado: Após análise 

das imagens histológicas foi possível identificar nas placentas de gestantes normotensas, a 

decídua madura e plana com tecido eosinófilo e presença de fibrina, com epitélio denso e 

vilosidades íntegras. As vilosidades coriônicas apresentaram bastante vascularizadas, com nós e 

brotos sinciciais. O cordão umbilical apresentou artéria com camada intima e muscular de 

espessuras habituais. Quanto às placentas de pacientes que cursaram com hipertensão 

gestacional, notou-se o espessamento da camada muscular lisa dos vasos placentários, 

microcalcificações e hialinização dos vasos, além disso foi observado áreas envelhecidas e áreas 

com degeneração hialina nas vilosidades. Já nas placentas de gestantes com hipertensão crônica 

foram encontradas hialinização e envelhecimento das vilosidades, com microcalcificação e 

focos hemorrágicos. O cordão umbilical de gestante com hipertensão crônica, apresentou a 

parede muscular espessa, hialinização do vaso e degeneração celular. Já nas placentas de 



 

gestantes com pré-eclâmpsia leve foi possível observar agrupamentos intensos de vilosidades 

degeneradas e hialinizadas. O cordão umbilical apresentou espessamento da camada muscular. 

As placentas de gestantes com pré-eclâmpsia grave foram possíveis observar hialinização das 

vilosidades, agrupamentos severos com foco de calcificação e áreas hemorrágicas. Por fim, 

identificou-se que as gestantes em idade adulta adquiriram SHG; os recém-nascidos de gestantes 

com hipertensão arterial crônica foram os que sofreram o impacto maior da síndrome, 

apresentando leve diminuição do peso, estatura, perímetro torácico e perímetro cefálico. As 

placentas e cordões umbilicais de gestantes com SHG apresentaram mudanças estruturais e 

acometimento das estruturas teciduais quando comparados ao grupo das gestantes normotensas. 

Conclusão: Neste sentido, conclui-se que os anexos gestacionais com SHG possuem alterações 

estruturais e celulares a nível placentário e de cordão umbilical, chama-se atenção a hipertensão 

crônica, os dados são conclusivos, além disso, a placenta e cordão umbilical de gestantes com 

SGH, são fonte inesgotável de produção científica importantes sobre o desenvolvimento 

gestacional, podendo contribuir de forma ativa para os achados clínicos das gestantes e do 

recém-nascido. 

 

Palavras-chaves: Síndromes Hipertensivas Gestacionais. Placenta. Cordão umbilical.
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ABSTRACT 

KLANK, Francisco Albuquerque. Histopathological changes of placentas and umbilical cords. 

Aracaju: UFS, 2018. (Thesis - Doctorate in Health Sciences). 

 

Introduction: Gestational Hypertensive Syndromes (SHG) continue to be a major cause of 

direct morbidity and mortality in Brazil, with a high proportion in the North. Even with several 

health policies created to try to curb maternal morbidity and mortality, scientific data indicate 

that there is still a need for scientific studies, especially histopathological ones. Objective: To 

evaluate the histopathological changes in human placentas and umbilical cords, of parturients 

with SHG. Methodology: The research was carried out at the High-risk Maternity Our Lady of 

Lourdes, Aracaju-SE. The sample consisted of 28 pregnant women with SHG, distributed in 4 

groups: Normotensive Pregnant Women, Gestational Hypertension, Chronic Hypertension and 

the group with Pre-eclampsia, totaling 7 pregnant women per group. The data were analyzed 

by the statistical program Grad pad prism, with significant data (<0.05), using the one-way 

Anova and Tukey's multiple comparison test. The placentas and umbilical cords were submitted 

to 4 different methodologies, beginning with the histological processing - light microscopy, 

then histopathological analyzes of placentas by Hematoxylin and Eosin - HE, histopathological 

analyzes of the placentas following the staining technique with Masson and histopathological 

analyzes of the placentas. placentas following the Coloring Technique - PAS. Results: After 

analyzing the histological images, it was possible to identify in the placentas of normotensive 

pregnant women the mature and flat decidua with eosinophilic tissue and presence of fibrin, 

with dense epithelium and intact villi. The chorionic villi presented quite vascularization, with 

knots and scions. The umbilical cord presented an artery with an intimate and muscular layer 

of usual thickness. As for the placentas of patients with gestational hypertension, the smooth 

muscle thickening of the placental vessels, microcalcifications and vessel hyalinization were 

observed, in addition it was observed aged areas and areas with hyaline degeneration in the 

villi. In the placentas of pregnant women with chronic hypertension, hyalinization and aging of 

the villi were found, with microcalcification and hemorrhagic foci. The umbilical cord of 

pregnant women with chronic hypertension presented thick muscle wall, vessel hyalinization 
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and cell degeneration. In the placentas of pregnant women with mild preeclampsia it was 

possible to observe intense groupings of degenerated and hyalinized villi. The umbilical cord 

presented thickening of the muscular layer. The placentas of pregnant women with severe pre-

eclampsia were able to observe hyalinization of the villi, severe groupings with focus of 

calcification and hemorrhagic areas. Finally, it was identified that pregnant women in adulthood 

acquired SHG; the newborns of pregnant women with chronic hypertension were those that 

suffered the greatest impact of the syndrome, presenting slight decrease in weight, height, 

thoracic perimeter and cephalic perimeter. The placentas and umbilical cords of pregnant 

women with SHG presented structural changes and involvement of the tissue structures when 

compared to the normotensive pregnant women group. Conclusion: In this sense, it is concluded 

that the gestational annexes with SHG have structural and cellular changes at the placental and 

umbilical cord level, chronic hypertension is called attention, the data are conclusive, in 

addition, the placenta and umbilical cord of pregnant women with SGH, are an inexhaustible 

source of important scientific production on gestational development, and may contribute 

actively to the clinical findings of pregnant women and the newborn. 

 

Keywords: Gestational Hypertensive Syndromes. Placenta. The umbilical cord. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a morbi-mortalidade materna no período gestacional são causadas pelas 

síndromes hipertensivas gestacionais (SHG). Elas permanecem como um problema atual de 

saúde pública na América Latina, em especial, no Brasil. As SHG determinam complicações 

gestacionais, apresentando proporção elevada nas regiões Norte e Nordeste em relação ao 

Sudeste, Sul e Centro- Oeste (BRASIL, 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; MOURA et 

al., 2010; SOARES et al., 2009). 

As SHG classificam-se em hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, 

hipertensão arterial crônica, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia superposta e Síndrome de 

Hellp e podem ser diagnosticadas em até 10% das gestações em todo o mundo (AOCG 2013). 

Mesmo com diversos estudos no Brasil e no mundo sobre as SHG, ainda persiste a ocorrência 

da doença e de seus agravos e assim buscam-se novas possibilidades de tratamentos e detecção 

para minimizar os seus efeitos (HOFMEYR et al., 2008; PERAÇOLI; PARPINELLI, 2013; 

SOARES et al., 2009). 

Evidências científicas apontam que a detecção, por exemplo, os estudos 

histopatológicos de placenta e cordão umbilical de gestantes, tem por objetivo desvendar 

anormalidades estruturais em nível tecidual e celular e a partir delas inferir uma série de 

ligações intrauterinas e perinatais que poderão apontar novas estratégias de tratamento 

(ARTICO et al., 2009). Por conseguinte, surge a primeira questão norteadora: Quais os 

impactos e agravos que as SHG causam em nível placentário e vias umbilicais? A partir desta 

pergunta, foi elaborada a seguinte hipótese: As SHG possuem a capacidade de alterar a estrutura 

e a capacidade funcional dos anexos gestacionais, impactando de forma direta na saúde materna 

e do recém-nascido. 

Embora exista, na literatura, vários estudos relacionando a histopatológica com doenças 
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gestacionais, não existem estudos na região de Sergipe (especificadamente, no município de 

Aracaju, onde há uma maternidade de alto risco, que atende gestantes dos municípios vizinhos). 

Neste sentido, torna-se necessário analisar as alterações placentárias histologicamente, para 

visualizar cientificamente o impacto das SHG na placenta humana de gestantes da região do 

Nordeste do Brasil. 
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1.1 Síndromes hipertensivas gestacionais – SHG 

A Síndrome hipertensiva gestacional (SHG) é uma das complicações gravídicas e 

puerperais de maior impacto no organismo materno e do recém-nascido (CLAP, 1996). Dentre 

as principais, estão pré-eclâmpsia, hipertensa crônica e hipertensa gestacional. As causas 

específicas para o aparecimento da hipertensão na gravidez ainda são desconhecidas, por isso, 

torna-se necessário identificar as causas que contribuem para o aparecimento da hipertensão 

arterial na gravidez. 

O período gestacional é um processo fisiológico natural, porém, ao longo ciclo 

gravídico, gestantes podem apresentar doenças específicas da gestação, levando à gestação ser 

caracterizada como de alto risco. Dentre as doenças existentes no período gestacional, 

encontram-se as SHG. Neste sentido, as SHG, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, 

causam o óbito materno (MARTINS; COSTA et al., 2006). 

A SHG é considerada uma doença multissistêmica. As complicações iniciais acontecem 

a partir da vigésima semana de gestação, podendo continuar latente no puerpério imediato 

(MOURA et al., 2011). Sua etiologia ainda é uma incógnita a ser elucidada. Sabe-se que sua 

origem pode ser imunológica, acarretada pela implantação placentária anormal (MARTINS; 

COSTA et al., 2006). 

A classificação internacional – “The American Congress of obstetricians and 

gynecologists” – ACOG (2013) define as SHG como Hipertensão induzida pela gravidez (HIG) 

ou doença hipertensiva específica da gestação (DHEG): hipertensão após 20 semanas de 

gestação com proteinúria. Pré- eclâmpsia (PE) – agravo causado pela HIG, com presença de 

proteinúria. Pré-eclâmpsia superposta (PES), Hipertensão Crônica (HC), em agravamento 

durante a gestação pela presença de proteínuria. Eclâmpsia (EC): eclâmpsia combinada em 

eclâmpsia comatosa e Síndrome de HELLP – quadro com hemólise, plaquetopenia e elevação 
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de enzimas hepáticas. 

Lowdermilk (2006) aponta que os processos hipertensivos na gravidez ainda não estão 

totalmente elucidados, porém alguns fatores estão associados ao seu acometimento no 

organismo materno, como, por exemplo, gestantes primíparas, multíparas, hipertensão ou 

diabetes pré-existentes e afrodescendência. 

A hipertensão arterial, em mulheres gestantes, pode ser definida pela presença da 

pressão arterial maior ou igual a 140/90mmHg. Para que ocorra a sua constatação, torna-se 

necessária a realização de duas aferições, com um intervalo de quatro horas cada uma. A 

gestante deverá estar sentada para que não ocorra a compressão da veia cava pelo útero 

(OLIVEIRA, 1997; CUNHA, 2001). 

A hipertensão arterial pode ser pré-existente, ou seja, hipertensão arterial que antecede 

a gravidez, persistindo após o parto. Podendo ainda ser agravada pela gravidez, tendo como 

origem a hipertensão prévia ou subclínica agravada pela gravidez. Pode ser transitória, com 

início após a primeira metade da gestação, tendo como característica o aumento gradual da 

pressão arterial, sendo que ao final da gestação ela desaparece, mas retorna em gestações futuras 

(NEME; PARPINELLI, 2000). 

Considerando a complexidade da SHG, torna-se necessária a identificação precoce da 

oscilação dos níveis pressóricos ao longo da gestação, para que seja possível reverter o quadro 

clínico da gestante, evitando complicações futuras ou até interrupção da gravidez por conta da 

SHG (MORAES et al., 2013). 

Outro fator importante a identificar são as características individuais das gestantes, 

como idade, peso, altura, para que se tenha um panorama inicial das caraterísticas físicas das 

gestantes. Além disso, informações do recém-nascido, como peso, perímetro cefálico (PC) e 

perímetro torácico (PT) são importantes, por sinalizarem a existência ou não de impactos no 

desenvolvimento fetal e gravídico. 
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1.2 Morbi-mortalidade materna 

Ao longo dos anos, estratégias de tratamento e ações facilitadoras relacionadas à saúde 

da mulher no Sistema Único de Saúde (SUS) foram criadas, na tentativa de diminuir a morbi- 

mortalidade dos recém-nascidos (RN) e das mulheres em idade fértil, como, por exemplo, 

humanização no atendimento às gestantes, ampliação do atendimento e dos números de 

consultas do pré-natal, ampliação do planejamento familiar, tecnologias de alta resolutividade, 

Política de Atenção Integral a Saúde da Mulher, Pacto Nacional de Razão de Mortalidade 

Materna, entre outros (SOUZA, 2016). 

Mesmo com essa gama de possibilidades de intervenções para as gestantes no ciclo 

gravídico puerperal, as mulheres continuam adoecendo e morrendo por fatores oriundos da 

gestação (IPEA, 2010; ALENCAR, 2013; TANAKA, 2004). O adoecimento e morte dos RNs 

e mulheres no país não estão somente relacionados aos fatores obstétricos, doenças pregressas 

e gestacionais, classe social, e desenvolvimento econômico de um determinado Estado, pois 

está relacionado também à falta de entendimento e esclarecimento dos profissionais da saúde 

na utilização das novas possibilidades de tratamento (SOUZA, 2016). 

A situação destacada acima ocorre há muito tempo no Brasil, já que desde meados de 

1980 dados apontavam que 500 mil mulheres iriam a óbito a cada ano por fatores relacionados 

a gestação, por conta de doenças hipertensivas, hemorragia, casos de aborto (ROSENFIELD; 

MAINE, 1985). 

Em 1990, as três esferas governamentais começaram a entender que a mortalidade 

materna é um determinante social, que passou a ser entendido como um indicador de 

desenvolvimento, que atua em conjunto com a educação, renda e local de nascimento 

(THOMAS, 2014; UNITED NATIONS POPULATION FUND, 2012). 

Em 2000, o país assumiu um compromisso com Organização Mundial da Saúde (OMS), 

a fim de cumprir os objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM) até 2015. Dentre os 
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objetivos, o quinto faz menção sobre melhorar a saúde das gestantes. Além disso, nota-se que 

os ODM alcançaram grandes conquistas no campo do desenvolvimento social, com a 

erradicação da pobreza extrema e a diminuição dos números de mortalidade materna (UNITED 

NATIONS, 2014). A diminuição das desigualdades sociais onde as mulheres estão inseridas é 

ação importante na redução da mortalidade materna (UNITED NATIONS, 2014). 

Acredita-se que de 2000 a 2015 mais de 1,5 milhão de mortes maternas tenham sido 

evitadas (WORLD HEALTH, 2013; GAFFEY; DAS; BHUTTA, 2015). Apesar do progresso 

adquirido ao longo dos anos, a mortalidade materna continua sendo alta, em torno de 280 mil 

mortes maternas a cada ano em todo o mundo (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

Por isso, determinados países, principalmente os europeus, começaram a compreender 

que o acesso ao parto assistido faz com que, de alguma maneira, ocorra a diminuição da 

mortalidade. Vale destacar que ainda existe, anualmente, a excessiva medicalização, o uso 

irracional da ocitocina e terapêuticas que promovem a mortalidade de gestantes em idade fértil. 

Em 2012, os dados revelam um total de 68% de nascimentos no mundo todo através do parto 

assistido (WORD HEALTH ORGANIZATION, 2014). Paradoxalmente, alguns países com 

cobertura quase universal de nascimentos em instituições de saúde (dentre eles o Brasil), 

apresentam excessiva medicalização da assistência ao parto e nascimento, com uso excessivo 

de intervenções (por exemplo, os nascimentos via operação cesariana), o que tem motivado 

iniciativas de grupos de mulheres pela desinstitucionalização do parto e nascimento. 

A mobilização contra a redução da mortalidade materna permanece evidente nos novos 

objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), que entrará com a estratégia de redução desse 

percentual entre os anos de 2016 a 2030 (GABRYSH, 2009; UNITED NATIONS, 2014). A 

(ODS-3) faz menção a assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar em todas as idades. 

A (ODS 3.1) tem por objetivo a redução da mortalidade materna em menos de 70 mortes por 

100 mil nascidos vivos no mundo. Atualmente, os dados apontam 210 mortes por 100 mil 
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nascidos vivos. 

Vale salientar que a Razão de Mortalidade Materna (RMM), em 1990, era de 140 mortes 

para 100 mil nascidos vivos no Brasil. A meta do Brasil, até 2030, é a redução de 20 mortes a 

cada 100 mil nascidos vivos. Neste sentido, a RMM é um indicador de saúde extremamente 

importante, que tem por intuito a criação de medidas que contêm informações sobre um 

determinado local ou Estado (OPAS, 2000). A RMM pode ser compreendida pela razão entre 

o número de mortes maternas e pelo número de nascidos vivos multiplicado por 100. 

A RMM determina os aspectos relacionados à saúde de um determinado local e avalia 

o desenvolvimento do Sistema de Saúde oferecido pela aquela região e Estado. Outro fator 

importante a destacar é que a RMM mostra como é oferecida a saúde para a população, e levanta 

questões que são importantes para o desenvolvimento de qualquer local, como, por exemplo: 

Do que as mulheres estão morrendo? Como estão morrendo? Onde estão morrendo? 

(TANAKA, 2004). Por isso, a RMM torna-se uma importante ferramenta de trabalho para 

gestores e profissionais de saúde, justamente por avaliar se o tipo de serviço prestado para a 

população tem sido excelente a ponto de diminuir os riscos de mortalidade materna (TANAKA, 

2004). 

Por conta da quantidade de mortes maternas, em 1998 foi criado, pelo Brasil, o comitê 

de mortalidade materna (CMM), com o objetivo de entender as causas da morte de mulheres 

em idade fértil. Ainda nessa temática, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o 

óbito de forma direta e indireta. Aspectos relacionados a gravidez, parto e pós parto, pré-

eclâmpsia e eclâmpsia estão relacionados as complicações de forma direta. Já as mortes 

obstétricas indiretas são caracterizadas como doenças de origem anterior à gestação ou doenças 

durante a gravidez (SOARES, et al., 2009). No Brasil, a principal complicação obstétrica 

relacionada à morte materna continua sendo as Síndromes Hipertensivas específicas da 

gestação. Torna-se importante destacar que em outros países as doenças oriundas da gestação, 
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como a hipertensão gestacional, não configuram há muito tempo, como a principal causa de 

morte entre as gestantes (LEAL, 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008; KHAN 

et al; 2006). 
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1.3 Placenta e cordão umbilical 

A implantação do blastocisto no endométrio e sua diferenciação entre tecidos 

embrionários e extraembrionários apontam o início da placentação (BABA et al., 1989; 

CHADDHA, 2004). O início das funções placentárias ocorre na quarta semana de gestação, 

quando as conexões anatômicas já estão estabelecidas. A placenta e as membranas 

extraplacentárias são tecidos maternos e fetais, que têm a função de manter a troca fisiológica 

entre o sistema circulatório da mãe e do embrião, tendo o nome de placentogênese (CHADDHA 

et al., 2004). Possuem vida útil limitada, sendo que seu crescimento desacelera e suas funções 

continuam ao longo da gestação (ALCAZAR, 2008; HATA et al., 2011). 

Para que a implantação placentária ocorra precisa-se do processo de diferenciação do 

trofoblasto, que é a invasão do tecido materno pelas células trofoblásticas, após esse processo, 

ocorrerá a remodelação vascular materna, propiciando adequado e eficaz desenvolvimento da 

circulação uteroplacentária. O desenvolvimento do produto conceptual depende totalmente da 

eficácia placentária para que ocorra a manutenção de uma gestação plena (CHADDHA et al., 

2004). A placenta desempenha funções importantes entre mãe e feto. Possui capacidade como 

órgão endócrino, fazendo secreção de peptídeos e esteroides hormonais, dentre eles, 

progesterona, gonadotrofina coriônica (HCG), hormônio lactogênio placentário (HPL) e 

estrogênio (estriol). Funciona como pulmões, intestino e rins, removendo catabólitos, nutrindo 

e oxigenando o feto. 

Desempenha papel imunológico, fornecendo imunoglobulinas (IgG) e funcionando 

como barreira seletiva, impedindo a passagem de micro-organismos para a situação fetal. 

O desenvolvimento e a maturação da placenta dependem da proliferação e diferenciação 

de células vilosas citotrofoblásticas dentro da decídua madura e do miométrio na fase inicial da 

gestação. O processo, citado acima, transforma as artérias espiraladas, no intuito de fornecer 

sangue ao espaço interviloso. Para além disso, essas mudanças fisiológicas permitem o fluxo 
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adequado para a circulação vilosa, que se desenvolve até o terceiro trimestre. 

Oxigênio, nutrientes e excreção são retirados do sistema materno e fetal, sendo 

carreados via placenta. Na placenta, na décima segunda semana, existem cerca de 50 árvores 

vilosas, conhecidas como cotilédone. A estrutura se desenvolve em artéria madura central 

espiralada, que atravessa cada placentoma (cotilédone) (CAMPBELL,2007; SIBAI, 2008). 

As funções da placenta e cordão umbilical ocorrem ao final da quarta semana de 

gestação, quando todas as estruturas anatômicas estão formadas, facilitando a troca de 

substâncias entre o organismo materno e fetal. Qualquer disfunção placentária e de cordão 

umbilical poderá afetar essa troca, dentre elas, podemos destacar a síndrome específica da 

gestação, sendo a pré eclâmpsia, sendo comum na gestação, desenvolvendo até 34 semanas 

(CAMPBELL, 2007; SIBAI, 2008). 

Sachs et al. (1992) descreve o cordão umbilical como uma veia de caraterística larga e 

envolta por uma substância gelatinosa, chamada de geleia de Wharton, tendo função protetora, 

e duas artérias. Há existência de uma camada de âmnio que envolve o cordão umbilical, na qual 

se encontra uma fina cobertura epitelial. 

As artérias do cordão surgem das artérias hipogástrica e apresentam características 

espiraladas, levando sangue pobre em oxigênio do feto para a placenta. A veia umbilical, ao 

adentrar a parede abdominal, passa pelo fígado e termina no ramo esquerdo da veia porta, 

levando sangue oxigenado para o feto (OKUMURA; ZUGAIB, 2002). 

Estudos científicos evidenciaram que a geleia é composta por células com estrutura 

similar às células musculares lisas e fibroblastos, denominadas de miofibroblastos (TAKECHI, 

KUWABARA, MIZUNO, 1993). 
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Essas células apresentam-se em grande concentração ao redor dos vasos umbilicais, 

com característica similar às células produtoras de colágeno, glicoproteínas e proteoglicano. 

Possuem inúmeras mitocôndrias e aparelho de Golgi, assim como possuem características de 

fibroblasto, indicando processo de síntese (VASQUES et al., 2003). 

Outra pesquisa científica descreve que o cordão umbilical atua na formação do líquido 

amniótico. Além disso, possui atividade metabólica local, sendo possível identificar uma 

quantidade razoável de organelas presentes nas células endoteliais dos vasos umbilicais. Esses 

achados científicos apontam que o cordão umbilical tem um papel relevante na troca de 

substâncias entre o feto e o líquido amniótico, facilitando a transferência água e nutrientes pelo 

sistema de cavidades (RONZONI; MARCONI, 1999; SCOTT; WIKINSON, 1978; 

ANDERSON, 1992). 

A geleia de Wharton contém, ainda, prostaglandinas, cujos teores parecem aumentar 

com a proximidade da prenhez, apresentando menores concentrações em partos prematuros 

(KARIM, 1967; KAWANO, MORI, 1990). 

O aspecto espiralado do cordão umbilical faz com que ele tenha elasticidade grande, 

fazendo com que o fluxo sanguíneo seja íntegro ao longo dos vasos (MONTENEGRO; 

REZENDE, 2000). Outro fator a destacar é que tanto a hiperespiralação quanto a 

hipoespiralação dos vasos funiculares trazem efeitos ruins para a circulação umbilical e para o 

embrião (RAIO et al., 1999). 

As células do estroma da geleia de Wharton possuem função contrátil que pode ajudar 

na proteção aos vasos umbilicais contra compressão (KOBAYASHI; KUBOTA; ASO, 1998). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar as alterações histopatológicas em placentas humanas e cordão umbilical, de 

parturientes com síndromes hipertensivas na gestação. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar as alterações histológicas que as síndromes hipertensivas 

gestacionais causam no organismo materno e do recém-nascido 

 Analisar histológicamente as placentas e cordões umbilicais de gestantes 

normotensas, obtidas por técnicas de coloração 

 Analisar histológicamente as placentas e cordões umbilicais de gestantes com 

SHG, obtida por técnicas de coloração 

 Comparar as variáveis maternas e fetais entre as SHG 
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3. MÉTODO 

4. Tipo de estudo 

Corte com coorte transversal prospectivo 

4.1 Caracterização da área de estudo 

A pesquisa foi realizada na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), referência 

no Estado de Sergipe – Brasil. É uma unidade de alta complexidade, que recebe mulheres em 

gravidez de alto risco. A clientela são gestantes portadoras de doenças como hipertensão, 

diabetes, cardiopatia e trabalho de parto prematuro (BRASIL, 2016). 

4.2 Coleta das informações e descrição dos participantes 

Para que a pesquisa fosse desenvolvida, o projeto foi enviado e aprovado pelo CEP, sob 

número do Parecer: 679.337 (Anexo II). Todas as etapas da pesquisa respeitaram as 

recomendações propostas pelo Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução 466/2012, 

que apresenta as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

As participantes (parturientes) foram recrutadas no momento que estavam entrando na 

MNSL. Os pesquisadores eram divididos em funções. 1 (um) ficou na triagem, coletando as 

informações iniciais, juntamente com a gestante e familiares. Neste momento explicou-se o 

objetivo da pesquisa, coletou-se a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido – 

TCLE (Anexo I) e o pesquisador coletou as informações e transcreveu no questionário 

sociodemográfico (Apêndice I), o qual possuía como fonte de informação os seguintes itens: 

idade materna, estado civil, condições de propriedade da moradia, escolaridade, ocupação e 

procedência; idade gestacional; história obstétrica (Gestação, Paridade e Aborto); 
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intercorrências obstétricas maternas, fetais e neonatais e tipo de parto. 

Para esta pesquisa foram utilizados os dados da gestante, como idade, altura e peso; os 

dados do recém-nascido também foram utilizados, estatura, peso ao nascer, perímetro cefálico, 

perímetro torácico e perímetro abdominal. 

4.3 Diagnóstico da doença 

O diagnóstico da hipertensão gestacional e suas derivações clínicas foram coletadas no 

prontuário da paciente, onde o médico obstetra aponta o diagnóstico de acordo com os sinais 

de sintomas. Além disso, foram confrontadas as informações contidas no prontuário com dados 

do CID 10 – Classificação Internacional de Doenças, e também pela organização Americana 

“The American Congress of obstetricians and gynecologists” ACOG (2013) –, que define as 

SHG, a partir da classificação a seguir: Hipertensão induzida pela gravidez (HIG) ou doença 

hipertensiva específica da gestação (DHEG): hipertensão após 20 semanas de gestação com 

proteinúria. Pré-eclâmpsia (PE) – agravo causado pela HIG, com presença de proteinúria. Pré-

eclâmpsia superposta (PES), Hipertensão Crônica (HC) em agravamento durante a gestação 

pela presença de proteinúria. Eclâmpsia (EC): eclâmpsia combinada em eclâmpsia comatosa e 

Síndrome de HELLP – quadro com hemólise, plaquetopenia e elevação de enzimas hepáticas. 

Para a pesquisa em questão foram recrutadas 28 gestantes com SHG – Síndromes 

Hipertensiva Gestacional, distribuídas em 4 grupos, dentre eles: Hipertensa Gestacional, 

Hipertensa Crônica e o grupo com Pré-eclâmpsia, totalizando 7 gestantes por grupo. 

4.4 Critério de inclusão 

Foram incluídas todas as gestantes que apresentaram SHG durante a gestação, de acordo 

com critérios Clínicos e laboratoriais orientados pelo The American Congress of obstetricians 

and gynecologists. 
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4.5 Critério de exclusão 

Gestantes submetidas ao parto, porém com feto natimorto ou que foram submetidas ao 

processo de expulsão devido ao óbito intrauterino e gestantes que apresentaram doenças 

infectocontagiosas. 

4.6 Transporte do material biológico 

A placenta e os cordões umbilicais foram coletados pela equipe médica ao término do 

parto, permitindo-se então a entrada do pós-graduando para o recebimento de ambos os tecidos. 

Uma vez procedido o recebimento dos tecidos, ambos foram depositados em saco plástico 

esterilizado, acondicionados em caixa de isopor contendo gelo e transportados para a 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), para o departamento de Morfologia, para a realização 

dos cortes histológicos e identificação do peso placentário. 

A amostra se constituiu de 28 placentas de gestantes atendidas na maternidade de alta 

complexidade, as quais 7 (sete) eram parturientes normotensas que compuseram o grupo 

controle. 7 (sete) Hipertensas Gestacional, 7 (sete) Hipertensas crônicas e 7 (sete) com Pré-

eclâmpsia. 

4.7 Amostragem por Princípio Estereológico 

No laboratório de Morfologia, as placentas foram mantidas em seus recipientes 

plásticos e armazenadas em geladeira enquanto procedia-se a amostragem uma placenta por 

vez. Sob uma placa de parafina, a placenta era colocada sob a placa para a retirada do cordão 

umbilical. Seguindo-se o princípio estereológico de amostragem sistemática e aleatória, uma 

área teste composta por 25 espaços equidistantes entre si e de área interna constante foi colocada 

de modo aleatório sobre a placenta. Estabeleceu-se que 1/5 da placenta seria amostrado, deste 
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modo, escolheu-se um número aleatório entre 1 e 5 para estabelecimento da primeira amostra 

de tecido placentário que seria coletado. Assim, por exemplo, se o número escolhido foi o 3, 

então sob o espaço 3, com o auxílio de bisturi, procedia-se o corte do tecido desde a sua 

superfície até a base formando-se um bloco de tecido, o qual era lavado por imersão em solução 

fisiológica e colocado em recipiente contendo solução fixadora. Após a coleta deste fragmento, 

contava-se mais 5 espaços para manter-se a sistematização da amostragem, assim, mantendo-

se o mesmo exemplo, o 8º espaço era amostrado do mesmo modo descrito acima. Assim, sendo, 

para esta placenta amostrou-se os espaços 5-8-13-18-23. Para as demais placentas coletadas, 

era sempre escolhido um número aleatório entre 1 e 5 e mantinha-se o intervalo sistemático de 

5 espaços para a coleta do fragmento, deste modo, os possíveis esquemas de coleta eram de 

acordo com cada número inicial em 1-5-10-15-20; 2-7-12-17-22; 3-8-13-18-23; 4-9-14-19-24. 

Cada fragmento coletado estabelecia o formato de uma torre que era então depois de 

permanecerem por pelo menos 24h em solução fixadora era então demostrados para 

processamento, deste modo, colocava-se cada torre de tecido sob a placa de parafina, a 

superfície de contato era a parede lateral de cada fragmento, obtendo-se assim a figura de um 

retângulo de tecido disposto sob a placa de parafina. Este retângulo era então mensurado com 

uma régua milimetrada e seccionada a cada 2 cm de tecido. Após estabelecidos os cortes, 

contava-se quantos blocos eram obtidos e utilizando-se o mesmo princípio descrito no 

parágrafo anterior, estabeleceu-se a reamostragem do tecido em 1/3, assim, novamente, um 

número aleatório entre 1 e 3 era determinado e selecionava-se aquele bloco de tecido para início 

da contagem e após a contagem de 3 blocos subsequentes estabelecia-se a coleta do bloco de 

tecido referente. Assim, como, exemplificamos acima, os possíveis esquemas de amostragem 

dos blocos de tecidos era 1-4-7-10-13; 2-5-8-11-14; 3-6-9-12-15 cada retângulos de tecido 

amostrados inicialmente para cada placenta.   

Deste modo, de cada placenta era coletado 5 retângulos de tecido e de cada retângulo 
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era obtido 5 fragmentos quadrangulares, totalizando assim 25 fragmentos amostrados de toda 

a extensão placentária e ao longo de toda a sua espessura.  Totalizando-se 7 gestantes por grupo, 

obteve-se 175 blocos de amostras placentárias por grupo. Cada bloco foi exaustivamente 

cortado em cortes seriados em micrótomo e seccionado com 2 micrometros de espessura. Eram 

amostrado 10 conjuntos de cortes a cada 150 cortes, até exaurir-se o bloco de tecido. Conforme 

o mesmo princípio estereológico já descrito, escolheu-se então um número aleatório entre 1-

150 para início do primeiro conjunto de amostras e então a cada 150 cortes procedia-se nova 

amostragem de 10 cortes sequenciais.   

As lâminas obtidas foram encaminhadas ao setor de patologia do Hospital 

Universitário/UFS para posterior coloração em com hematoxilina e Eosina HE, Masson e PAS. 

Após a coloração das lâminas, as mesmas foram foto documentadas e as imagens foram 

demonstradas para Patologista para análise. Ressalta-se que esta análise era cega, ou seja, o 

Patologista não tinha acesso a origem das amostras quanto a categoria do paciente.  

Para tanto, foi realizada análise microscópica de placentas oriundas de gestantes em 

condições normais, grupo controle, que não apresentaram qualquer tipo de intercorrência 

clínica durante a gestação e placentas de gestantes com SHG – Síndromes Hipertensivas 

gestacionais, que compuseram 3 (três) grupos. O primeiro grupo, das Hipertensas gestacionais; 

o segundo grupo, das Hipertensas crônicas e o terceiro grupo, das parturientes com Pré-

eclâmpsia. 

4.8 Processamento Histológico 

4.8.1 Microscopia de luz 

O material destinado a microscopia de luz foi incluído em Parafina segundo as técnicas 

padrões. O material foi então seccionado seriadamente em micrótomo a uma espessura de 5 μm 

e corados em hematoxilina-eosina, tricromo de Masson e ácido periódico de Schiff (PAS) 
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segundo técnicas padrões. 

Para o processamento histológico, as fatias dos tecidos foram lavados em água destilada 

e mantidos em álcool 70% por 12 horas. No histoprocessamento, o material foi desidratado por 

uma bateria crescente de etanol (95%, Absoluto I e II), sendo imersos durante 30 minutos em 

cada e diafanizados em dois banhos consecutivos de Xilol durante 15 minutos cada. Após a 

desidratação e diafanização o material foi embebido em parafina (Synth) diluída 1:1 com xilol 

durante 30 minutos na estufa a 60°C, depois com parafina pura durante 1 hora a 60°C. O 

material foi então incluído em formas de alumínio contendo parafina pura, e mantido à 

temperatura ambiente após ser devidamente identificado. 

Cortes de 5 µm de espessura foram obtidos em um micrótomo rotativo e coletados em 

lâminas histológicas revestidas com bálsamo. Para a análise morfológica, os cortes foram 

corados com Hematoxilina e Eosina (H.E), Masson e PAS, para posterior observação em 

microscopia de campo claro. 

Ao final, as lâminas dos grupos normotensos e hipertensa gestacional, hipertensa 

crônica e com pré-eclâmpsia foram foto documentadas, utilizando o sistema de captura de 

imagens acoplado ao microscópio Leica, modelo DM500 com câmera de modelo ICC50. As 

imagens obtidas foram analisadas histopatologicamente (BRASIL,2016). 

4.8.2 Análises Histopatológicas das Placentas por Hematoxilina e Eosina HE 

O material biológico do tecido placentário deste estudo foi recolhido e fixado em formol 

a 10% e incluído em parafina seguindo técnica padrão de processamento histológico, para 

posterior coloração com HE. 

Os cortes da placenta e do cordão umbilical utilizados na avaliação microscópica foram 

randomizados, extraindo-se porções dos discos placentários dos terços periférico, intermediário 

e central. 



32  

A coloração de Hematoxilina-eosina é usada para visualizar as alterações estruturais 

das lesões, bem como da reação tecidual. 

Os cortes foram hidratados e corados com Hematoxilina durante 8 minutos, em seguida, 

foram submersos em água corrente da torneira por 20 minutos e re-submersos novamente em 

eosina 0,5% durante 5 minutos. Em seguida foram desidratados em sol de álcoois crescentes e 

diafanizados em xilol, as lâminas foram cobertas com bálsamo e lamínula, para posterior 

observação em microscopia de campo claro. Em seguida, os cortes histológicos foram 

examinados ao microscópio óptico, sempre pelo mesmo observador (BRASIL,2016). 

4.8.3 Análises Histopatológicas das Placentas seguindo a Técnica de coloração com 

Masson 

Para a análise pela coloração Masson, as soluções foram preparadas e processadas da 

seguinte maneira: primeiramente foi preparada a Solução de Bouin, com solução saturada de 

Ácido Pícrico 75 mL, Formaldeído puro 25 mL, Ácido Acético Glacial 5 mL. 

Em seguida foi preparado Hematoxilina Férrica de Weigert com duas soluções 

diferentes: Solução A, com Hematoxilina Pó 1 g e Álcool 95% 100 mL e solução B, com 

solução aquosa de cloreto Férrico a 29% 4 mL, Água destilada 95 mL e Ácido Clorídrico 

Concentrado 1 mL, que foram juntadas na hora do uso em partes iguais tanto a solução A quanto 

a B. 

Posteriormente foi preparada a solução de Escarlate de Biebrich, com solução aquosa 

de Escarlate de Biebrich 1% 90 mL, solução aquosa de Fucsina Ácida 1% 10 mL e Ácido 

Acético Glacial a 1 mL. Logo após foi preparada a solução Ácida Fosfotúngstica-

Fosfomolíbdica, com Ácido Fosfotúngstico 2,5 g, solução fosfomolíbdico 2,5 g e Água 

destilada 100 mL. 

Além disso foi preparada a solução de Azul de Anilina com Azul de Anilina 2,5 g, 
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Ácido Acético Glacial 2 mL e Água destilada 100 mL e por fim solução de Água-Ácido com 

Água destilada 100 mL e Ácido Acético Glacial 1 mL. 

As amostras foram desparafinadas e hidratadas, foram lavadas em água corrente por 5 

minutos e, logo após, submersas em solução de Bouin por 1 hora na estufa a 60 graus Celsius. 

Após esse período, as amostras foram lavadas em água corrente até desaparecer o amarelo 

deixado pela solução de Bouin, em seguida, foram passadas em água destilada e coradas pela 

solução de Hematoxilina Férrica de Weigert (A e B) por 10 minutos, logo após, foram 

novamente lavadas em água corrente por 10 minutos e repassadas novamente em água destilada 

e em seguida coradas pela solução de Escarlate de Biebrich por 5 minutos. Após a coloração as 

amostras foram repassadas por água destilada e diferenciadas pela solução de Ácido 

Fosfotúngstico-Fosfomolíbdico durante 10 a 15 minutos. 

Após esse período, as lâminas foram novamente repassadas em água destilada e coradas 

pela solução de Azul de Anilina durante 5 a 10 minutos, em seguida, foram novamente lavadas 

em água destilada e submersas em solução de Ácido Acético Glacial 1% por 3 a 5 minutos, por 

fim, as lâminas foram passadas novamente em água destilada e finalizando foram desidratadas, 

diafanizadas e montadas com bálsamo e lamínulas (BRASIL,2016). 

4.8.4 Análises Histopatológica das Placentas seguindo a Técnica de coloração com PAS 

As lâminas foram aquecidas em 200 mL de água destilada em um erlenmeyer de 500 

mL até a ebulição. Posteriormente adicionou-se 1 g de Fucsina Básica (Merck, granulada) 

cuidadosamente e pouco a pouco, evitando a reação térmica, após deixar abaixar a temperatura 

em 60ºC, aproximadamente, foram filtradas em temperatura ambiente. Em seguida, foi 

adicionado 20 mL de ácido clorídrico 1N, água destilada 92 mL, ácido clorídrico 8 mL e 1 g de 

Metabissulfito de Sódio. Após 3 horas em repouso, foi adicionado 1 g de carvão ativado. Após 

o preparo do corante PAS, as lâminas foram desparafinadas e hidratadas, submersas e oxidadas 
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em Ácido Periódico 0,5% por 15 minutos, lavadas em água corrente por 5 minutos e enxaguadas 

na água destilada por 3 vezes. 

Posteriormente, as lâminas foram Coradas em Reativo de Schiff por 30 minutos, foram 

novamente lavadas em água corrente por 5 minutos e Contra coradas pela Hematoxilina de 

Harris por 5 segundos. Em seguida foram novamente lavadas em água corrente por 5 minutos 

e por fim desidratadas, diafanizadas e montadas com lamínulas e bálsamo (BRASIL,2016). 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas descritivamente. A análise das 

variáveis quantitativas foi feita através da observação dos valores mínimos e máximos e do 

cálculo de médias e desvio padrão. As análises estatísticas foram desenvolvidas no software 

GraphPad (Prism 5.0) utilizando o Teste Mixed ANOVA Pós teste: Tukey  (p≤0,5) Variável 

dependente: SHG Variável Independente: Idade, peso, altura, Cordão umbilical Placenta.
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6. RESULTADOS 

6.1 Análise das variáveis maternas entre os grupos normotensos e hipertensa gestacional, 

hipertensão crônica e com pré-eclâmpsia 

O grupo de gestantes normotensas apresentou diferença estatística na média e desvio 

padrão entre a idade e altura, quando comparado ao grupo Hipertensa gestacional, Hipertensa 

crônica e Pré- eclâmpsia. No entanto, o peso das gestantes normais não apresentou diferença 

estatística quando comparado aos grupos das Hipertensas gestacionais, Hipertensa crônica e 

Pré-eclâmpsia. 

Tabela 1:  Valores médios e desvio padrão das variáveis maternas 

mensuradas para os grupos de estudo. Fonte: Elaborado pelo 

Autor, Aracaju 2018. 

Grupos Idade Altura (m) Peso (kg) 

Normotensas 26,1 ± 8,35 1,61±0,06c,d 72,7±17,8 

Hipertensa gestacional 29,7±5,82a 1,64±0,05 85,3±20,9 

Hipertensa crônica 29,2±6,42b 1,67±0,05c 82,1±23,1 

Pré-eclâmpsia 24,0±5,85a,b 1,66±0,51d 81,1±13,9 

p< 0,5 foi considerado diferença significativa entre os grupos que estão descritos na 

tabela, com letras do alfabeto (a-b, c-d, e-f, g-h). 
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6.2 Variáveis fetais entre os grupos de gestantes normotensas, gestantes hipertensas 

gestacionais, hipertensas crônicas e pré-eclâmpsia 

A variável estatura mostrou diferença significativa entre o grupo hipertensa crônica 

quando comparado aos outros grupos, que estatisticamente não diferem entre si. Conforme 

descritas e apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valores médios e desvio padrão das variáveis fetais mensuradas para os grupos de 

estudo. Fonte: Elaborado pelo Autor, Aracaju 2018. 

Grupos 
Peso 

(kg) 

Estatura 

(cm) 

PC  

(cm) 

PT 

(cm) 

Normotensas 3,44 ± 0,71 48,3±1,70a 34,0±1,93 33,5±1,27 

Hipertensa gestacional 3,46±0,64 47,7±1,25b 34,8±2,09 33,0±2,25 

Hipertensa crônica 3,12±0,60 42,0±8,62a,b,c 33,1±4,15 31,8±5,08 

Pré-eclâmpsia 3,14±0,86 47,4±3,30c 34,4±2,89 31,7±3,52 

p<0,5 foi considerado diferença significativa entre os grupos que estão descritos na tabela, 

com letras do alfabeto (a-b, c-d, e-f, g-h) . 
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6.3 Variáveis placentárias entre os grupos de gestantes normotensas e gestantes 

hipertensas gestacionais, hipertensas crônicas e com pré-eclâmpsia 

Todas as variáveis apresentadas na Tabela 3, idade gestacional, tamanho da placenta e 

peso da placenta, de acordo com a média, mostraram-se diferentes em relação aos grupos de 

gestantes normotensas e gestantes hipertensas gestacionais, hipertensas crônicas e com pré-

eclâmpsia. 

 

Tabela 3: Valores médios e desvio padrão das variáveis placentárias mensuradas para os grupos de 

estudo. Fonte: Elaborado pelo Autor, Aracaju 2018. 

Grupos 
Idade Gestacional 

(meses) 

Placenta 

Tamanho 

(cm) 

Peso  

(g) 

Normotensas 37,2±3,35 63,8±10,1a,b 0,72±0,09a 

Hipertensa gestacional 39,7±1,25a 52,4±9,60 0,65±0,19 

Hipertensa crônica 36,4±5,25a 54,7±11,7b 0,49±0,16a,b,c 

Pré-eclâmpsia 37,4±3,77 57,0±13,1 0,63±0,12c 

p<0,5 foi considerado diferença significativa entre os grupos que estão descritos na tabela, com letras do alfabeto 
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7. Análise do cordão umbilical de gestantes com SHG obtida por coloração HE, Masson, 

PAS 

As imagens analisadas abaixo, referem-se a veia e artéria do cordão umbilical de gestantes com 

SHG, obtidas por coloração HE, Masson, PAS serão apresentadas 1 (uma) imagem por 

coloração.  

Figura 1: Fotomontagem das veias e artérias dos cordões umbilicais de fetos de mulheres gestantes em situação de: na linha 

1 -  normotensão, na linha 2 - hipertensão crônica, em 3 - hipertensão gestacional, em 4 - pre-eclampsia leve e em 

5 – preeclampsia  grave. Na parte superior o esquema representa as áreas que foram analisadas das Túnicas Íntima, 

Média e Adventícia de cada vaso. Ao lado esquerdo da imagem, vemos o agrupamento de imagens analisadas 

referentes a veia do cordão umbilical. Ao lado direito da imagem observamos o agrupamento das imagens 

analisadas referentes as artérias do cordão umbilical.  VEIAS: Em comparação ao grupo normotenso pode-se 

observar a veia, apresentando a camada muscular de espessuras habituais. O grupo da hipertensa crônica apresenta 

vaso venoso, com a parede muscular espessa, hialinização no vaso e degeneração celular. O grupo da hipertensa 

gestacional apresenta vaso venoso com espessamento do lúmen, e pontos de hialinização. O grupo da pré-eclampsia 

leve apresenta cordão umbilical com espessamento da camada muscular. O grupo da pré-eclâmpsia grave apresenta 

espessamento do vaso venoso devido a cronificação da doença. ARTÉRIAS: Em comparação ao grupo normotenso 

pode-se observar artéria com camadas intima e muscular de espessuaras habituais. O grupo da hipertensa crônica 

apresenta artéria com espessamento do vaso, demostrado pelo espessamento da camada intima, com diminuição da 
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luz do vaso. O grupo da hipertensa gestacional apresenta artéria com espessamento do lúmen. O grupo da pré-

eclâmpsia leve apresenta artéria com o espessamento das três camadas, com oclusão total do lumem. O grupo da 

pré-eclâmpsia grave apresenta espessamento do lumem, pontos de hialinização. 

 

7.1.1 Análise da placenta de gestante normotensa, obtida por coloração de HE, 

Masson, PAS 

As imagens analisadas abaixo, refere-se a placenta gestantes 

normotensas, e serão apresentadas 1 (uma) imagem por coloração 

Figura 2 Fotomontagem das placentas de mulheres gestantes normotensas 

demonstrando-se que placenta com vilosidades corionicas de placenta 

madura no terceiro trimestre de gestação, com diminuição de vasos 

sanguineos e vilosidades menores. Apresenta nós e brotos sinciciais. 



40  

7.1.2 Análise da placenta de gestante com hipertensão crônica, obtida por 

coloração de HE, Masson, PAS 

As imagens analisadas abaixo, refere-se a placenta de gestante com hipertensão crônica, 

obtidas por coloração HE, serão apresentadas 1 (uma) imagem por coloração 

Figura 3  Fotomontagem das placentas de mulheres gestantes com diagnóstico de 

hipertensão crônica demonstrando-se que a placenta encontra-se madura e 

envelhecida, demostrada pelas vilosidades pequenas. Pontos de hialinização 

das vilosidades. Aumento de nós e brotos sinsiciais. Presença de áreas de 

intensa hemorragia. 
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7.1.3 Análise da placenta de gestante com hipertensão gestacional, obtida por 

coloração de HE, Masson, PAS 

As imagens analisadas abaixo, refere-se a placenta de gestantes com hipertensão 

gestacional, e serão apresentadas 1 (uma) imagem por coloração 

Figura 4  Fotomontagem das placentas de mulheres gestantes com diagnóstico de 

hipertensão gestacional demonstrando- se que a placenta encontra-se 

madura com inicio de agrupamento das vilosidades, áreas extensas de 

calcificação, aumento de nós e brotos sinsiciais. Áreas com hialinização de 

vasos, vilosidades com depósito de fibrina. 
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7.1.4 Análise da placenta de gestante com pré-eclâmpsia leve, obtida por 

coloração de HE, Masson, PAS 

As imagens analisadas abaixo, refere-se a placenta de gestante com pré-eclâmpsia leve, 

serão apresentadas 1 (uma) imagem por coloração 

Figura 5  Fotomontagem das placentas de mulheres gestantes com diagnóstico de 

pré-eclâmpsia leve demonstrando-se que a placenta encontra-se madura 

com espessamento de vasos sanguineos, agrupamento de vilosidades e 

áreas com foco hemorrágico 
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7.1.5 Análise da placenta de gestante com pré-eclâmpsia grave, obtida por 

coloração de HE, Masson, PAS 

As imagens analisadas abaixo, refere-se a placenta de gestante com pré-eclâmpsia 

grave, e serão apresentadas 1 (uma) imagem por coloração 

Figura 6  Fotomontagem das placentas de mulheres gestantes com diagnóstico de 

pré-eclâmpsia grave que apresenta-se madura, com aglomeração de 

vilosidades e degeneração intensa com hialinização e áreas com foco de 

sangramento. Pontos de micro calcificação. 
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8. RESULTADO E DISCUSSÃO 

As Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG) são definidas por níveis pressóricos 

iguais ou acima de 140 mmHg, pressão sistólica, e pressão diastólica 90 mmHg. É caracterizada 

como uma doença, que quando ocorre a interrupção da gravidez, ela desaparece, mas em casos 

graves, pode persistir ao término da gravidez, evoluindo para casos complexos (ASSIS, 2008; 

DUSSE et al., 2001). Na pesquisa em questão, as gestantes com SHG possuem idade de 26 a 

29 anos (Tabela 1). 

Dados evidenciados na literatura científica apontam que o desenvolvimento das SHG 

acontece em mulheres que ficam grávidas na fase adulta ou em idades extremas (MOURA et 

al., 2010). Estudos dos pesquisadores Carmo e Nitrini (2004); Salvador et al. (2008) atuam em 

consonância com os dados encontrados e revelam que a faixa etária de maior prevalência, em 

mulheres no período gestacional, encontra-se de 20 a 34 anos, considerada a mais adequada 

para a reprodução (KROEFF, 2004). 

Pesquisa similar a nossa enfatiza que a idade encontrada na pesquisa atual está em 

conformidade com o estudo de Freitas; Assunção; Rocha (2014) em que a faixa etária das 

gestantes encontra-se na casa dos 17 aos 46 anos de idade. 

Pesquisas anteriores, conduzidas por Ribeiro et al. (1982) e Mulrowet et al. (2000), 

afirmam que a dinâmica econômica e social das mulheres gestantes vem mudando ao longo dos 

anos e um novo contexto social começou a surgir, permitindo-lhes optar pela gestação tardia, 

próxima aos 40 anos de idade. Esse fato descrito na literatura científica revela que, quanto maior 

a idade tardia para engravidar, maior a propensão a adquirir hipertensão. 

Outro fator determinante para o aparecimento e desenvolvimento das SHG são fatores 

relacionados ao peso da gestante. Vítolo, Bueno e Gama (2010) evidenciaram que o ganho de 

peso e a obesidade antes da gestação e durante o processo gestacional contribuem ativamente 
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para o desencadeamento das SHG. Aliado ao peso, encontram-se os hábitos alimentares, dietas 

hipersódias e hipercalóricas e hipoprotéicas. 

Neste contexto, Nucci (2001) e Stulbach (2007) mostraram que o problema nutricional 

de maior ascensão no Brasil é o excesso de peso no período gestacional e não a desnutrição, 

com dados entre 25 a 30%. 

Na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, a prevalência de mulheres em idade 

adulta e fértil com excesso de peso e obesidade é preocupante, ao passo que durante a gestação 

o peso excessivo tende a aumentar e o peso extra adquirido pode-se manter após o parto 

(BRASIL, 2009; GUNDERSON, 2000; BLACKE et al., 2003; SARAVANAKUMAR et al., 

2006; AMORIN et al., 2007; VILLAMOR et al., 2006). Além disso, outros aspectos estão 

relacionados ao desenvolvimento da SHG, como por exemplo, diabetes, hipertensão, 

nefropatias, história familiar ou pessoal de pré- eclâmpsia ou eclâmpsia, baixa escolaridade e 

atividade profissional fora do domicílio, grupo sanguíneo AB, primigestas, gestações múltiplas, 

hidropsia fetal e neoplasia trofoblástica (PIIRAINEN et al., 2006). 

Outro dado referente a (Tabela 1) importante a ser evidenciado é sobre a altura das 

gestantes. Evidências científicas descritas na pesquisa de Freitas, Assunção e Rocha (2014) 

corroboram com o dado da atual pesquisa, e afirmam que a média da altura das gestantes é em 

torno de 1,60 cm. 

Com relação a literatura, a variável peso do RN (Tabela 2), determina o padrão de 

normalidade a partir de 3,200g, assim, em nossos resultados encontramos que apenas nos 

grupos das hipertensas crônicas e pré-eclâmpsia são menores quando comparados a literatura 

(LEONE; TRONCHIN, 1996). Na avaliação do presente trabalho, não foi encontrada diferença 

entre os grupos para esta variável. 

Observa-se que os dados da atual pesquisa divergem com os dados literatura, uma vez 

que as SHG causam no recém-nascido, na maioria dos casos, baixo peso ao nascer (BRASIL, 



46  

2006). Na pesquisa em questão, os RNs nasceram com peso dentro do padrão de normalidade. 

Outra pesquisa, aponta que os RNs de gestantes com SHG apresentaram peso > 2.500g (CHAIN 

et al., 2008). Neste sentido, pode-se dizer que este dado citado está em consonância com os 

dados evidenciados na pesquisa em questão. 

A literatura científica determina normalidade para a variável estatura a partir de 50,0 

cm (LEONE; TRONCHIN, 1996). Em nosso estudo observamos que os RN de todos os grupos 

foram menores quando comparados com a literatura, acredita-se que possa haver influência de 

variáveis não mensuradas neste estudo, tais como, nutrição da mãe, atendimento do pré natal, 

tipo de parto, variáveis genéticas, epidemiológicas (SANTOS; DIAS, 2005). Em nosso estudo, 

foi observado apenas diferença para o grupo das hipertensas crônicas em comparação para os 

demais grupos. 

A literatura traz que a média do perímetro cefálico (PC) é entre 33 a 35 cm. O perímetro 

torácico (PT) é entre 31 a 33 cm (LEONE; TRONCHIN, 1996). Os dados do atual estudo estão 

dentro do padrão de normalidade, contudo não foi encontrado pesquisas que correlacionam 

variaveis fetais em relação as SHG. Por isso, esta pesquisa vem contribuir no entendimento de 

como as síndromes podem influenciar e/ou impactar no organismo no recem nascido oriundos 

de gestantes doentes. 

Logo, a pesquisa de Bramham et al. (2014) faz menção que as alterações no decorrer 

do desenvolvimento embrionário causados por doenças maternas, como no caso das SHG, 

podem resultar em malformações, que variam entre pequenas assimetrias e/ou anomalias com 

maiores comprometimentos funcionais e estéticos. As causas estão ligadas, normalmente, a 

doenças multifatoriais que precedem o nascimento, podendo ser herdadas ou adquiridas. 
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A idade gestacional foi outro dado encontrado na pesquisa. As gestantes normotensas 

entraram no Hospital Nossa Senhora de Lourdes com 37 semanas; as Hipertensas gestacionais 

com 39 semanas; já as Hipertensas crônicas com 36 semanas e com Pré-eclâmpsia, 37 semanas 

(Tabela 3). 

Percebe-se que todas as gestantes subdivididas aos grupos deram entrada na 

maternidade aos 9 (nove) meses de gestação, embora os dados apresentam uma variância 

significativa entre os grupos (isso deve-se às diferenças semanais entre cada grupo). Embora 

todas as gestantes tenham parido aos 9 (nove) meses de idade, contudo, observou-se que no 

grupo das hipertensas crônicas, o trabalho de parto aconteceu em 36 semanas. 

Observou-se também que a idade gestacional das hipertensas crônicas foi de 36 

semanas, podemos inferir que hipertensão crônica acelerou o trabalho de parto, conforme 

evidenciado no parágrafo acima. Pesquisa de outros autores evidenciam que a Hipertensão 

arterial crônica (HAC), quando acomete o organismo materno causa segundo a literatura, 

prematuridade, descolamento prematuro de placenta, complicações maternas e perinatais, 

restrição do crescimento fetal e maior probabilidade de morte (SASS, SANTOS, ATALLAH; 

CAMANO, 2002).  

A literatura científica aponta que o conceito de prematuridade inclui todo recém-

nascido (RN) vivo com menos de 37 semanas completas de gestação (<259 dias), contadas a 

partir do primeiro dia do último período menstrual (OLSEN et al., 1995; HALL et al., 1997). 

A classificação da prematuridade pode ser compreendida considerando a idade 

gestacional, peso ao nascimento e comparação do peso à idade gestacional. Segundo a literatura 

científica, pode ser classificada por Prematuridade limítrofe, que compreende RNs entre 35-36 

semanas de gestação, com peso entre 2200 e 2800g, com estatura em torno de 45-46 cm. A 

prematuridade moderada aparece em RNs entre 30-34 semanas, com peso entre 1600 e 2600g, 

com estatura de 39 a 44 cm. Já a prematuridade externa aparece em RNs antes da trigésima 
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semana de gestação, com o peso menor que 150 g (CALIF, 1996). 

Outro dado importante a destacar é o tamanho da placenta e o peso. Contudo, até o 

momento não existe nenhuma pesquisa publicada correlacionando o tamanho e peso da placenta 

com as SHG, 

Ademais, os dados achados como perímetro cefálico (PC) e perímetro torácico (PT) não 

se mostraram diferentes estatisticamente, conforme descritas e apresentadas (Tabela 2). Nota-

se que não existem pesquisas relacionando o PC e PT com a doença gestacional. Neste sentido, 

o atual estudo vem a contribuir com esta lacuna. 

Partindo para a análise histológica do cordão umbilical de gestantes normotensas foi 

possível observar veia e artéria com camada intima e muscular de espessuras habituais. Os 

cordões umbilicais das gestantes que possuíam o diagnóstico de SHG, apresentaram na sua 

grande maioria diminuição do lumem arterial e venoso. Pode-se inferir que a consequência 

desse achado para a parte clínica, é a diminuição e lentificação da passagem do sangue arterial 

e venoso, que consequentemente causará danos graves aos RNs, como por exemplo, 

lentificação das trocas fisiológicas entre mãe e feto, podendo afetar a estrutura corpórea do 

recém-nascido, como peso, estatura. 
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Para a realização da discussão das placentas, as imagens foram analisadas em conjunto 

de modo a propiciar a evolução da doença (Figura 7) 

Figura 7  Demonstrativo das comparações das imagens de cada tipo 

placentário obtido para cada grupo de apresentação de gestantes
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As placentas de gestantes que cursaram sem quaisquer síndromes hipertensivas, 

constataram-se decídua madura e plana com tecido eosinófilo e presença de fibrina, com 

epitélio denso e vilosidades íntegras. As vilosidades coriônicas da placenta madura das 

gestantes normais se apresentaram bastante vascularizadas, com nós e brotos sinciciais. 

Em termos gerais, os achados histológicos da análise placentária de gestantes normais 

foram compatíveis com as descrições da anatomia microscópica da placenta normal 

encontradas na literatura. Huppertz (2008), em seu estudo de revisão sobre a anatomia 

microscópica da placenta normal, também observa intensa capilarização nas vilosidades 

coriônicas e artérias presentes na decídua que também apresentaram aspecto e vasos sanguíneos 

com paredes delicadas, sem quaisquer espessamentos. Na área externa, membranas coriais 

também são íntegras. 

Neste contexto, justamente este espessamento da parede dos vasos parece ser um 

“marcador” histológico de alterações sistêmicas da saúde materna que cursa com reflexo no 

desenvolvimento placentário. Notou-se, neste trabalho, que em todas as gestantes que cursaram 

com quaisquer síndromes hipertensivas, um achado comum foi exatamente o espessamento da 

parede muscular do vaso do cordão umbilical, refletindo algum grau de dificuldade no fluxo 

sanguíneo. A hialinização dos vasos, com pontos de microcalcificação, também foi um achado 

comum, sendo mais abundante, entretanto, nas síndromes mais severas. 

Quanto às placentas de pacientes que cursaram com hipertensão gestacional, além dos 

achados acima – espessamento da camada muscular lisa dos vasos placentários, das 

microcalcificações e da hialinização dos vasos –, áreas envelhecidas e áreas de degeneração 

hialina nas vilosidades foram observadas. O amadurecimento é um reflexo rápido, como 

resposta aguda patológica ao aumento dos níveis pressóricos, também foi achado neste estudo 

nas placentas de gestantes com hipertensão gestacional. 

Artico et al. (2009), estudando as alterações histopatológicas de placentas humanas 
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relacionadas às síndromes hipertensivas, também encontraram, como achados característicos 

das placentas de gestantes hipertensas, precisamente o espessamento da camada muscular dos 

vasos placentários e também associaram uma maior prevalência de vasos hialinizados em 

placentas de gestantes hipertensas (44,2%) em relação às gestantes normotensas e que não 

tiveram nenhuma intercorrência hipertensiva durante a gestação (3,1%). Conquanto não seja 

alteração exclusivamente encontrada na placenta de gestantes hipertensivas, um maior número 

de infartos microscópicos também foi uma característica observada (9,3% versus 3,2%) por 

Artico e seus colaboradores. 

Nos casos de gestantes com eclâmpsia grave, nosso estudo evidenciou agrupamentos 

severos globais com focos de calcificação, dificuldade de visualização das células, células 

envelhecidas e visualização de células trofoblásticas severamente diminuídas foram os achados 

mais comuns. A histologia não conseguiu identificar a diferenciação de células trofoblásticas. 

Constatou-se processo de envelhecimento celular generalizado, hialinização presente, 

calcificação, agrupamento de vilosidades nos vasos, além da decídua totalmente degenerada e 

hemorragia placentária. 

Em 2011, em um estudo comparativo da anatomia patológica de placentas de gestantes 

com pré-eclâmpsia severa e pacientes com pré-eclâmpsia severa que complicaram com 

síndrome HELLP, Mehrabian e colaboradores (MEHRABIAN et al., 2012) encontraram a 

arteriopatia da decídua, evidenciada pela deposição de material fibrinóide com necrose da 

parede do vaso e ectasia do lúmen do vaso. A maturação acelerada também foi uma alteração 

encontrada. Mehrabian descreve essa alteração em 31,25% das placentas estudadas e que não 

complicaram com síndrome HELLP (MEHRABIAN et al., 2012). 

Stevens et al. (2013) também encontrou uma alta frequência de necrose fibrinóide, 

hipertrofia da túnica média dos vasos placentários em placenta de pacientes com pré-eclâmpsia. 

Corrêa et al. (2007) encontrou, em gestantes com pré-eclâmpsia, uma alta prevalência da 
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redução do espaço entre as vilosidades e da superfície das vilosidades, enquanto nas placentas 

de gestantes com hipertensão gestacional e hipertensão crônica o significativo depósito de 

fibrina foi mais presente. 

Além de achados semelhantes aos deste estudo (maturação precoce, hipoplasia das 

vilosidades, espessamento dos vasos e arteriopatia da decídua), Veerbeek et al. (2014) 

correlacionaram estes achados, corroborando com outros estudos, com problemas de perfusão 

placentária. 

Do exposto, pode-se depreender que áreas de degeneração hialina nas vilosidades foram 

alterações frequentemente vistas em todas as síndromes estudadas, prevalecendo tanto em áreas 

maduras quanto em áreas imaturas. Do mesmo modo, o espessamento dos vasos pela 

proliferação da túnica média e por deposição de fibrina também foram anormalidades assaz 

comuns. Vilosidades imaturas e edematosas, com poucos vasos e áreas com edemas e 

diminuição do número de vasos foram frequentes nas placentas de gestantes com hipertensão 

gestacional e na pré-eclâmpsia foi bastante prevalente o agrupamento intenso de vilosidades 

degeneradas. 

Nesta direção, certamente as alterações observadas podem refletir algum prejuízo na 

superfície de troca. Cumpre salientar que exatamente pela menor oferta possibilitada pela 

redução do calibre e número dos vasos, em consequência das síndromes hipertensivas, o baixo 

peso ao nascer e um baixo índice Apgar foram, com efeito, correlações frequentes encontradas 

em fetos de gestantes hipertensivas, cujas placentas possuíam alterações semelhantes às 

descritas pelo presente estudo. (MEHRABIAN et al., 2012). 

É importante, contudo, observar que embora algumas das lesões frequentemente 

encontradas e descritas na literatura não sejam específicas das síndromes hipertensivas, pôde-

se constatar que elas aumentam bastante em número nas placentas de gestantes hipertensivas, 

quando comparamos com
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placentas de gestantes que não cursaram com nenhuma intercorrência do tipo hipertensivo 

durante sua gestação (ARTICO et al., 2016). 
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9. CONCLUSÃO 

Através dados apresentados, as Síndromes Hipertensivas Gestacionais – SHG – 

desenvolveram-se em gestantes adultas, com média de idade de 24 a 29 anos, com estatura 

mediana, não apresentando sinais de obesidade gestacional. 

Foi possível identificar que RNs de gestantes com Hipertensão Arterial Crônica (HAC) 

apresentaram uma leve diminuição do peso, estatura, perímetro torácico e perímetro cefálico 

quando comparáveis aos outros grupos de doenças gestacionais. E também comparáveis aos 

dados evidenciados na literatura científica. 

As placentas e cordões umbilicais apresentaram mudanças nas estruturas teciduais 

quando comparadas ao grupo da gestante normotensa, e podemos afirmar que as SHG 

impactaram de forma direta nos anexos embrionários, modificando totalmente o seu padrão de 

normalidade. 

8.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados aqui apresentados também poderão ser utilizados como base para estudos 

posteriores no aprofundamento científico sobre as causas existenciais das SHG. Sugere-se que 

outras pesquisas sejam realizadas, com um longo período de tempo, na tentativa de aumentar o 

número de gestantes para que se tenha outros resultados que atuarão em consonância com a 

pesquisa atual. 

De acordo com as informações obtidas, podemos concluir sobre a necessidade de outras 

pesquisas evidenciando os anexos placentários, como a placenta, na tentativa de correlacionar 

dados sobre tamanho e peso com as SHG. 

Não foi possível observar na pesquisa que o baixo peso do RN correlacionado com a 

doença da gestante tenha ligação com o ganho de peso do feto ao longo da gestação. Segundo 
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a literatura científica, até o momento, não existe associação entre as SHG com o ganho de peso 

do feto no desenvolvimento gestacional. 

Neste contexto, após a análise das placentas de gestantes normais e de gestantes que 

cursaram com síndromes hipertensivas gestacionais, bem como o confronto destes achados com 

o que foi encontrado na literatura especializada, é possível concluir que, conquanto ainda não 

se possa afirmar se tais alterações histológicas das placentas estejam clinicamente relacionadas 

a um melhor ou pior prognóstico, é plausível inferir que elas podem refletir doenças sistêmicas 

das gestantes que muito provavelmente acabam por influenciar no crescimento fetal, bem como 

repercutir no desenvolvimento pós-natal. 
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ANEXO A – SOLUÇÕES E ETAPAS DA TÉCNICA DE HEMATOXILINA E 

EOSINA (H.E) 

1. Hematoxilina de Harris 

Hematoxilina (cristais) .........................................................................................  5 g 

Álcool Absoluto .................................................................................................... 50 mL 

Alúmen de Potássio .............................................................................................. 100 g 

Água destilada ...................................................................................................... 1000 mL 

Óxido de Mercúrio amarelo .................................................................................. 2,5 g 

 
2. Eosina 

Solução de Eosina ................................................................................................. 1,0% 

Solução A-Eosina ................................................................................................. 1 g 

Água destilada ...................................................................................................... 20 mL  

Após a dissolução adicionar álcool 95%  ............................................................. 80 mL 

Diluir parte de eosina para três partes de álcool 80% e adicione 0,5 mL de ácido acético glacial 

por 100 mL de solução. 

 
3. Métodos de Coloração 

3.1  Desparafinização 

Xilol 1 ................................................................................................................... 15 minutos 

Xilol 2 ................................................................................................................... 15 minutos 

 

3.1 Hidratação 

Álcool Absoluto 1 ................................................................................................. 2 segundos 

Álcool Absoluto 2 ................................................................................................. 2 segundos 

Álcool Absoluto 3 ................................................................................................. 2 segundos 

Álcool 95% ........................................................................................................... 2 segundos 

Álcool 70%  .......................................................................................................... 2 segundos 

Água Corrente ...................................................................................................... 5 minutos 

 
3.2 Coloração Hematoxilina.............................................................................. 8minutos 

Lavar em água corrente  ....................................................................................... retirar excesso  

Diferenciado ......................................................................................................... 2 segundos 

Lavador em água corrente .................................................................................... 20 minutos 

Eosina ................................................................................................................... 5 minutos 

 
3.3 Desidratação 

Álcool 70%........................................................................................................2 segundos 

Álcool 95% .......................................................................................................2 segundos 

Álcool Absoluto 1..............................................................................................2 segundos 

Álcool Absoluto 2..............................................................................................2 segundos 

Álcool Absoluto 3..............................................................................................2 segundos 

Xilol 1................................................................................................................2 segundos 

Xilol 2................................................................................................................2 segundos 

Ao final montagem das Lâminas com Bálsamo e Lamínula 
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ANEXO B – SOLUÇÕES E ETAPAS DA TÉCNICA DE TRICRÔMICO DE 

MASSON 

1. Solução de Bouin 

Solução saturada de Ácido Pícrico ................................................................... 75 mL 

Formaldeído puro ............................................................................................. 50 mL 

Ácido Acético Glacial ...................................................................................... 5 mL 

 

2. Hematoxilina Férrica de Weigert Solução A 

Hematoxilina pó ............................................................................................... 1 g 

Álcool 95% ....................................................................................................... 100 mL 

Solução B 

Solução aquosa de Cloreto Férrico a 29% ........................................................ 4 mL 

Água destilada .................................................................................................. 95 mL 

Ácido Clorídrico Concentrado.......................................................................... 1 mL 

 

Solução de Escarlate de Biebrich 

Solução aquosa de Escarlate de Biebrich 1% ................................................... 90 mL 

Solução aquosa de Fucsina Ácida  ................................................................... 10 mL 

Ácido Acético Glacial ...................................................................................... 1 mL 

 
Solução Ácida Fosfotúngstica-Fosfomolíbdica 

Ácido Fosfotúngstico ........................................................................................ 2,5 g 

Ácido Fosfomolíbdico ...................................................................................... 2,5 g mL 

Água destilada .................................................................................................. 100 mL 
 

Solução de Azul de Anilina 

Azul de Anilina ................................................................................................. 2,5 g 

Ácido Acético Glacial ...................................................................................... 2 mL 

Água destilada .................................................................................................. 100 mL 

 
Solução de Água-Ácido 

Água destilada .................................................................................................. 100 mL 

Ácido Acético Glacial ...................................................................................... 1 mL 
 

3. Métodos de Coloração 

3.1 Procedimento de desparafinação e hidratação 

Desparafinar e hidratar  .................................................................................... 5 minutos 

Lavar em água corrente .................................................................................... 5 minutos 

Mordentar em solução de Bouin ....................................................................... 1 h 

Colocar na estufa a 60 graus Celsius ou preferencialmente deixar por uma noite em temperatura 

ambiente ........................................................................................................... Noite inteira 

Lavar em água corrente até desaparecer o amarelo deixado pela solução de Bouin  

  ................................................................................................................. 5 minutos 

Passar em água destilada .................................................................................. 5 minutos 
 

3.2 Coloração 
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Core pela solução de Hematoxilina Férrica de Weigert (A e B) ...................... 10 minutos  

Lavar em água corrente  ................................................................................... 10 minutos 

Passar em água destilada .................................................................................. 2 segundos 

Corar pela solução de Escarlate de Biebrich .................................................... 5 minutos  

Passar em água destilada .................................................................................. 5 minutos 

Diferenciar pela solução de Ácido Fosfotúngstico-Fosfomolíbdico ................ 15 minutos 

Passar em água destilada .................................................................................. 5 minutos 

Corar pela solução de Azul de Anilina ............................................................. 15 minutos 

Passar em água destilada .................................................................................. 5 minutos 

Passar pela solução de Ácido Acético Glacial 1% ........................................... 5 minutos  

Passar em água destilada .................................................................................. 5 minutos 

Ao final montagem das Lâminas com Bálsamo e Lamínula 
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ANEXO C – SOLUÇÕES E ETAPAS DA TÉCNICA COM ÁCIDO 

PERIÓDICO-SCHIFF - PAS 

1. Solução Corante: Reativo de Schiff Preparo da solução: 

Aquecer  200  mL  de  água  destilada  em  um  erlenmeyer  de  500  mL  até  a  ebulição.  

Adicionar 1 g de Fucsina Básica (MERCK, granulada) cuidadosamente, adicionando pouco a 

pouco, evitando a reação térmica. Deixar baixar a temperatura em 60º C aproximadamente e 

filtrar, agitando sempre, até que a temperatura baixe à do ambiente. Após, adicionar: 

 

Adicione Ácido Clorídrico 1N ................................................................. 20 mL 

Água destilada .......................................................................................... 92 mL 

Ácido Clorídrico .......................................................................................  8 mL 

Metabissulfito de Sódio  ........................................................................... 1 g 

Agitar ........................................................................................................ 3 h 

Deixar em repouso ...................................................................................  Noite 

Após adicionar de carvão ativado ............................................................ 1 g 

Agitar por ................................................................................................. 1 hora 
 

2. Procedimento para Coloração 
 

Oxidar em Ácido Periódico 0,5 ................................................................ 15 minutos 

Lavar em água corrente ............................................................................ 5 minutos 

Enxaguar na água destilada ...................................................................... 3 vezes 

Corar em Reativo de Schiff  ..................................................................... 30 minutos 

Lavar em água corrente  ........................................................................... 5 minutos 

Contra corar pela Hematoxilina de Harris  ............................................... 5 segundos 

Lavar em água corrente  ........................................................................... 5 minutos 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCL 

Pesquisa: “Síndromes hipertensivas gestacionais: aspectos placentários e de cordões umbilicais” 

Declaro que fui satisfatoriamente esclarecido pelo(s) pesquisador (es) Francisco Albuquerque 

Klank e Emerson Ticona Fioretto em relação a minha participação no projeto de pesquisa intitulado 

“Síndromes hipertensivas gestacionais: aspectos placentários e de cordões umbilicais”. Os 

pesquisadores se responsabilizam por eventuais danos decorrentes da participação na pesquisa não 

oferecendo riscos previsíveis aos participantes. Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos 

e a utilização dos dados originados destes procedimentos, incluindo fotos e vídeos para fins didáticos e 

de divulgação em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras contanto que sejam mantidas em sigilo 

informações relacionadas à minha privacidade, bem como garantido meu direito de receber resposta a 

qualquer pergunta ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados à pesquisa, além de que se cumpra a legislação em caso de dano. É possível retirar o meu 

consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo à 

minha pessoa. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido 

submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 

Eu,  , após ter lido e entendido as 

informações e esclarecido todas as minhas dúvidas referentes a este estudo com os Pesquisadores 

Francisco Albuquerque Klank e Emerson Ticona Fioretto, CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, 

participar do mesmo. 

Local (cidade), data  . 

Nome e assinatura (do pesquisado) ou impressão datiloscópica 

Nós, Francisco Albuquerque Klank e Emerson Ticona Fioretto, declaramos que fornecemos 

todas as informações referentes ao estudo do participante. 

Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores nos endereços abaixo 

relacionados: 
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Nome: Francisco Albuquerque Klank 

Endereço: Universidade Federal de Sergipe, Departamento Morfologia 1610. 

Bairro: Av. Marechal Rondon s/n Rosa Else 

Cidade: São Cristóvão UF: Sergipe 

Fones: (79) 2105 66 44 

E-mail: franciscoklank@ymail.com 

Nome: Emerson Ticona Fioretto 

Endereço: Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Morfologia 1610 

Bairro: Av. Marechal Rondon s/n Rosa Else 

Cidade: São Cristóvão UF: Sergipe 

E-mail: emmovet.ufs@gmail.com 

mailto:franciscoklank@ymail.com
mailto:emmovet.ufs@gmail.com
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO PARA A COLETA DA PLACENTA 

Pesquisa: “Síndromes hipertensivas gestacionais: aspectos placentários e de cordões 

umbilicais” 

Eu  autorizo o pesquisador 

Francisco Albuquerque Klank, vinculado à Universidade Federal de Sergipe, através do 

Programa de Pós- Graduação em Ciências da Saúde como aluno regular, a coletar amostras do 

tecido placentário após o parto para fins de pesquisa científica. 

Local (cidade), data: 

 

 

Nome e assinatura (do pesquisado) ou impressão datiloscópica 

Nós, Francisco Albuquerque Klank e Emerson Ticona Fioretto, declaramos que 

fornecemos todas as informações. 
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APÊNDICE C - AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 



69  

 

 

APÊNDICE D – APROVAÇÃO DA PESQUISA 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE ENTREVISTA PARA A COLETA DA 

PLACENTA 

 

FORMULÁRIO 

Perfil epidemiológico de gestantes atendidas em uma maternidade de referência de Sergipe 

Nome: Idade: Data / / 

CPF/RG: Estado Civil: Profissão: 

Grau de escolaridade: Religião: Realizou pré-natal: 

Endereço: Nº. 

Complemento: Cidade: Estado: 

CEP: Telefone: 

Diagnóstico: Diabetes tipo I (   ) Controlada com dieta ( ) Controlada com insulina ( ) 

Controlada com dieta + insulina ( ) Diabetes gestacional ( ) Diabetes tipo II ( ) 

Diagnóstico: Hipertensão crônica ( ) Hipertensão Gestacional ( ) Pré-eclâmpsia ( ) Pré- 

eclâmpsia superposta a hipertensão crônica ( ) Pré eclâmpsia superposta a hipertensão 

gestacional ( ) 

Renda Familiar (salários mínimos) : [   ] < 1 [   ] 1-3 [ ] 3-5 [ ] > 5 

Cor / raça: [   ] branca [   ] parda [ ] preta [ ] indígena [ ] oriental 

Queixas durante a gestação: 

Houve sangramento ( ) sim ( ) não 

Aborto: (   ) sim ( ) não 

Antecedente familiar: pai diabético ( ) mãe diabética ( ) pai hipertenso ( ) mãe 

hipertensa ( ) avó hipertensa ( ) avô hipertenso ( ) avó diabética (   ) avô diabético ( ) 
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irmão hipertenso ( ) irmão diabético ( ) desconhece (  ) 

Antecedentes ginecológicos e obstétricos 

Primípara (  )   Primigesta (  ) Multípara ( )  Multigesta ( )  Secundigesta ( ) 

Nulípara ( )  Nuligesta ( ) 

 

Gestação ectópicas:  gemelares:  _ Idade na 1ª gestação: _  Abortos: 

  Espontâneos  Provocados:   Partos:  Vaginais:  

Cesários:  Nascidos vivos:  Nascidos mortos:   Nº pré-termo: 

  Nº. Pós – termo:  Nº pós-termo: _  Filhos vivos:  Óbitos na 1ª 

semana:  Causa(s) do (s) óbito (s): 

 

 

Data da última gestação:  /  (mês/ano) amamentação: sim ( ) não ( ) duração : 

  Intercorrências em gestações anteriores:   

Antecedentes pessoais 

Etilista ( ) tabagista ( ) cirurgia ( ) câncer ( )/ Local:     DST prévia ( ): Qual 

(is)?:        Uso de drogas (  ): Qual 

(is) :        Frequência:    

hospitalização na gravidez: ( ) duração: ( ) Motivo: ( ) Medicamento em uso: ( ) 


