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QUESTÃO - 39 
Analise as afirmativas sobre doença hipertensiva específica da gestação (DHEG) e assinale a alternativa 

correspondente. 
I- Na identificação das formas de manifestação da hipertensão arterial na gravidez é fundamental diferenciar a 

hipertensão que antecede a gravidez daquela que é condição específica da mesma. Na primeira, a elevação da 

pressão arterial é o aspecto fisiopatológico básico da doença, a segunda é resultado da má adaptação do 

organismo materno à gravidez, sendo a hipertensão apenas um de seus achados. O impacto dessas duas 

condições sobre mãe e feto é bem diferente, assim como seu controle. 

II- A toxemia gravídica, atualmente conhecida como doença hipertensiva específica da gestação (DHEG), é a 

complicação médica de maior relevância durante o período gravídico-puerperal. Caracteriza-se, em grávida 

normotensa, após a vigésima semana de gestação, pelo aparecimento da tríade sintomática: hipertensão, 

proteinúria e edema. 

III- É uma doença incurável, exceto pela interrupção  da gravidez, e pode evoluir para quadros ainda mais 

complexos, como eclampsia, síndrome de haemolysis, elevatedliverenzymeactivity, lowplatelets (HELLP) ou 

coagulação intravascular disseminada – CID. 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
Argumentação do(a) candidato(a): 

Candidata alega que a afirmativa II está desatualizada e, no presente momento (2019) errada. 

Resposta:  

Recorrente deve se ater ao fato de que segundo a bibliografia DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECIFICA DA 

GRAVIDEZ (DHEG) EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA, por Thiago Luis Cardoso 

Nascimento, Maria Inês Brandão Bocardi e Maria Pureza Ramos de Santa Rosa apoiado por Angonesi e Polato, 

(2007), tem-se TOTAL veracidade para afirmativa questionada II (referido material apresentado na sequência). 

Portanto, essa banca examinadora julga o recurso como improcedente. 

 

 
 

 

 
 

É o parecer                                                                                                          Cascavel, 31 de julho de 2019. 
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