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RESUMO 

 

Introdução: Sabe-se que os fatores angiogênicos e antiangiogênicos encontram-se alterados 

nas gestações com pré-eclâmpsia (PE), mas se desconhece seu comportamento nestes recém-

nascidos (RNs). 

Objetivo: Dosagem do vascular endothelial growth factor (VEGF), soluble fms-like tyrosine 

kinase-1 (sFtl-1) e heterodímero vascular endothelial growth factor/placental growth factor 

(VEGF/PlGF) em pré-termos filhos de mães com PE. 

Métodos: Incluídos: RNs com peso de nascimento < 2.000 g e idade gestacional (IG) ≤ 34 

semanas, divididos em dois grupos: filhos de mães com e sem PE. Excluídos: RNs 

transferidos de outra instituição com mais de 72 horas de vida, óbito antes da coleta dos 

exames, malformação congênita maior, erros inatos de metabolismo, gestações múltiplas, 

mães com infecção do grupo sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes 

(STORCH) ou vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doença autoimune. Coletado 

sangue nas primeiras 72 horas de vida, e nos RNs que permaneceram internados, foi realizada 

uma segunda coleta com 28 dias. Foi utilizado método ELISA para a dosagem do VEGF, 

sFlt-1 e VEGF/PlGF.  

Resultados: Incluídos: 88 pacientes (37 filhos de mães com PE, 51 sem PE) com IG de 29,12 

± 2,96 semanas e peso de nascimento de 1223,80 ± 417,48 g. O VEGF foi menor no grupo 

com PE [32,45 (6,36-85,75) x 82,38 (35-130,03) pg/mL], p = 0,001 e o sFlt-1 foi maior no 

grupo com PE [1338,57 (418,8-3472,24) x 318,13 (182,03-453,66) pg/mL], p < 0,001. Na 

análise multivariada, o VEGF foi 80% menor e sFlt-1 13,48 vezes maior no grupo com PE. O 

sFlt-1 foi maior nos RNs pequenos para idade gestacional (PIG) do que nos adequados para 

idade gestacional (AIG) [1044,94 (290,64-3472,24) x 372,67 (236,75-860,14) pg/mL], p = 



 
 

0,013. No grupo com PE, houve um aumento [≠ 151,71 (76,55-226,86); p < 0,001] entre as 

dosagens do VEGF entre a primeira e a segunda coleta com 28 dias, já o sFlt-1 diminuiu [≠ 

1941,44 (2757,01-1125,87); p < 0,001] entre as duas dosagens. 

O VEGF/PlGF foi maior nos filhos de mães com PE [20,69 pg/mL (12,79-52,86) x 12,19 

pg/mL (0,03 -21,58)], p = 0,003. Esses achados mantiveram-se na análise multivariada, com o 

VEGF/PlGF 1,05 vezes maior nos filhos de mães com PE. Os níveis de VEGF/PlGF foram 

inversamente proporcionais ao peso de nascimento, com p < 0,001 e r = - 0,418. Na segunda 

coleta com 28 dias de vida não houve diferença entre os dois grupos. 

Conclusão: Os maiores níveis de sFlt-1 e VEGF/PlGF e menores níveis de VEGF no grupo 

com PE, assim como maiores concentrações de sFlt-1 nos PIG refletem uma predominância 

dos mecanismos antiangiogênicos na PE e na restrição de crescimento. Os níveis de 

VEGF/PlGF também foram relacionados ao peso de nascimento, sendo inversamente 

proporcionais. O estado antiangiogênico da PE tende à normalização com 28 dias de vida. 

 

Palavras-chave: Baixo peso ao nascimento; Fatores angiogênicos e antiangiogênicos; Pré-

eclâmpsia; Prematuridade; Restrição de crescimento intrauterino. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: It is known that angiogenic and antiangiogenic factors are altered in pregnant 

women with preeclampsia (PE), but the pattern of expression of these factors in their newborn 

infants remains unknown.  

Objective: To measure vascular endothelial growth factor (VEGF), soluble fms-like tyrosine 

kinase-1 (sFlt-1) and vascular endothelial growth factor/placental growth factor (VEGF/PlGF) 

heterodimer levels in preterm neonates born to mothers with PE. 

Methods: Neonates with birth weight < 2,000 g and gestational age ≤ 34 weeks were 

included and divided into two groups: born to mothers with and without PE. Exclusion 

criteria were as follows: the neonate was transferred from another institution after 72 hours of 

life; the neonate died before blood collection; major congenital anomalies; inborn errors of 

metabolism; congenital infections (STORCH screen); HIV-positive mothers; multiple 

pregnancies; and mothers with autoimmune disease. Blood was collected from neonates 

within the first 72 hours of life, and a second sample was collected at 28 days of life from 

those who remained hospitalized. VEGF, sFlt-1 and VEGF/PlGF levels were measured using 

the ELISA method. 

Results: A total of 88 neonates were included (37 born to mothers with and 51 without PE), 

with mean gestational age of 29.12 ± 2.96 weeks and birth weight of 1223.80 ± 417.48 g. 

VEGF was lower in the group with PE [32.45 (6.36-85.75) vs. 82.38 (35-130.03) pg/mL] (p = 

0.001), and sFlt-1 was higher in the group with PE [1338.57 (418.8-3472.24) vs. 318.13 

(182.03-453.66) pg/mL] (p < 0.001). In the multivariate analysis, VEGF was 80% lower and 

sFlt-1 was 13.48 times higher in the group with PE. sFlt-1 concentration was higher in 

neonates small for gestational age (SGA) than in those appropriate for gestational age (AGA) 



 
 

[1044.94 (290.64-3472.24) vs. 372.67 (236.75-860.14) pg/mL] (p = 0.013). In the group with 

PE, VEGF levels increased [≠151.71 (76.55-226.86); p < 0.001) between the first and second 

collection (at 28 days), while sFlt-1 levels decreased [≠1941.44 (2757.01-1125.87);                     

p < 0.001] between the two measurements.  

Median VEGF/PlGF levels were significantly higher among infants born to mothers with PE 

(20.69 pg/mL [12.79-52.86] vs. 12.19 pg/mL [0.03-21.58], p = 0.003). These findings held on 

multivariate analysis, with VEGF/PlGF levels 1.05-fold higher in the PE group. VEGF/PlGF 

levels were inversely proportional to birth weight (p < 0.001, r = - 0.418). There were no 

between-group differences in blood samples collected at age 28 days. 

Conclusion: Higher sFlt-1 and VEGF/PlGF and lower VEGF levels in the group with PE, as 

well as higher sFlt-1 levels in SGA neonates, reflect a predominance of antiangiogenic 

mechanisms in PE and growth restriction. The VEGF/PlGF levels also affected the weight at 

birth, with VEGF/PlGF levels inversely proportional to birth weight. This antiangiogenic state 

of PE shows a trend toward normalization within 28 days of life. 

 

Keywords: Angiogenic and antiangiogenic factors; Intrauterine growth restriction; Low birth 

weight; Preeclampsia; Prematurity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença caracterizada pela resposta vascular anormal ao 

desenvolvimento placentário, associada ao aumento da resistência vascular sistêmica, 

diminuição da agregação plaquetária, ativação do sistema de coagulação e disfunção das 

células endoteliais. Os achados clínicos da PE podem se manifestar tanto na mãe (hipertensão 

e proteinúria com ou sem outras anormalidades multissistêmicas), quanto com manifestações 

no feto (restrição de crescimento, redução do líquido amniótico e oxigenação anormal) 

(SIBAI et al., 2005), aumentando o risco de parto prematuro (BASSO et al., 2006). A PE é 

uma doença frequente (2%-8% de todas as gestações) (CETINKAYA et al., 2010), com taxa 

de mortalidade neonatal de 10% (SILASI et al., 2010). 

A angiogênese é essencial no desenvolvimento vascular da placenta, sendo 

fundamental o equilíbrio entre os fatores angiogênicos e antiangiogênicos para que esta ocorra 

adequadamente (CERDEIRA & KARUMANCHI, 2012). Dentre os fatores angiogênicos 

envolvidos neste processo, destacam-se o vascular endothelial growth factor (VEGF) e o 

placental growth factor (PlGF). Ambas se ligam ao mesmo receptor, o soluble fms-like 

tyrosine kinase-1 (sVEGFR-1 ou sFlt-1), que atua como fator antiangiogênico (STAFF et al., 

2005; CATARINO et al., 2009).  

Nas gestações que cursam com PE há diminuição do VEGF e do PlGF, enquanto que 

ocorre aumento sFlt-1 (LAM et al., 2005; SILASI et al., 2010), predominando um estado 

antiangiogênico. Nas células que expressam o VEGF e o PlGF ocorre a formação de 

moléculas heterodímeras, nas quais os dois fatores são expressos. No entanto, o papel do 

heterodímero VEGF/PlGF na PE ainda não é totalmente conhecido (DEWERCHIN & 

CARMELIET, 2012). 
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Apesar de sabermos que estes fatores ultrapassam a barreira placentária (STAFF et al., 

2005; CATARINO et al., 2009), pouco se conhece sobre a repercussão destes fatores 

angiogênicos e antiangiogênicos nos recém-nascidos (RNs) filhos de mães com PE, já que 

poucos trabalhos estudaram estas substâncias nesta população. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DEFINIÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

A PE é definida como hipertensão (duas medidas de pressão arterial ≥ 140/90 em 

ocasiões diferentes), após 20 semanas de gestação, em pacientes sem história de hipertensão 

prévia, acompanhada de proteinúria (≥ 300 mg/l) (SIBAI et al., 2005).  

Vários são os fatores de risco relacionados à PE (DEKKER & SIBAI, 2001): 

 

Risco em relação aos genitores: 

 nuliparidade/primiparidade; 

 gestação nos extremos da idade reprodutiva (adolescente ou acima de 40 anos). 

 

Risco materno específico: 

 história de PE prévia; 

 grandes intervalos entre as gestações; 

 história familiar; 

 hipertensão crônica ou doença renal; 

 obesidade, resistência aumentada à insulina, baixo peso materno ao nascer; 

 diabetes gestacional, diabetes tipo 1; 

 síndrome antifosfolípedes; 

 hiper-homocisteinemia; 

 estresse; 
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 tabagismo (risco diminuído). 

 

Risco relacionado à gravidez: 

 gestação múltipla; 

 infecção do trato urinário; 

 anomalias congênitas estruturais; 

 hidropsia fetal; 

 anomalias cromossômicas; 

 mola hidatiforme. 

 

A PE é uma doença vascular sistêmica que pode também afetar o fígado e cérebro das 

gestantes. Quando o fígado é afetado, a gestante pode apresentar dor abdominal, náusea, 

vômito e elevação das enzimas hepáticas. O exame anatomopatológico do fígado revela 

deposição de fibrina periportal e sinusoidal, e nos casos mais graves, hemorragia e necrose. A 

variante mais severa da PE, a síndrome HELLP (hemólise, elevação das enzimas hepáticas, 

diminuição das plaquetas), ocorre em aproximadamente 20% das gestações com PE grave. 

Cerca de 20% das gestantes com síndrome HELLP desenvolve coagulação intravascular 

disseminada, o que piora o prognóstico da mãe e do feto (POWE et al., 2011). No Brasil, três 

gestantes morrem por dia vítimas de complicações da PE (DE OLIVEIRA et al., 2010). 

 

Complicações maternas da PE (SIBAI et al., 2005): 

 descolamento placentário (1-4%); 

 coagulação disseminada/HELLP síndrome (10-20 %); 

 edema pulmonar/aspiração (2-5%); 
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 insuficiência renal aguda (1-5%); 

 eclâmpsia (< 1%); 

 insuficiência hepática ou hemorrágica (< 1%); 

 choque (raro); 

 morte (raro); 

 morbidade cardiovascular tardia. 

 

A complicação mais temida da PE é a eclâmpsia, definida pela presença de 

convulsões. A lesão endotelial cerebral leva ao edema difuso; fenômenos hemorrágicos e 

áreas de infarto também podem ser vistos. Uma alteração cada vez mais descrita em pacientes 

com PE é a leucoencefalopatia posterior, que se caracteriza por edema e infartos que 

acometem a substância branca cerebral, principalmente no lobo occipital e em porções 

posteriores dos lobos parietais. Essa lesão também é vista em pacientes em uso de drogas 

antiangiogênicas para o tratamento de neoplasias, sugerindo a presença de fatores 

antiangiogênicos endógenos na fisiopatologia da PE (HINCHEY et al., 1996; DE OLIVEIRA 

et al., 2010). 

 

2.2 FISIOPATOLOGIA DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

A constatação de que a PE ocorre somente na presença da placenta (nos casos de 

gestação ou de mola hidatiforme), e resolve-se no período pós-parto após a retirada da 

placenta, levaram os estudos a concentrarem-se no desenvolvimento placentário como causa 

desta doença (KIM, 2013). Estudos em animais demonstram que a hipertensão e proteinúria 
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podem ser induzidas pela indução de isquemia uteroplacentária, mostrando o papel da hipóxia 

placentária no desenvolvimento da doença (GRANGER et al., 2006; MAKRIS et al., 2007). 

A PE pode ser dividida em dois estágios: primeiro estágio assintomático (placentário), 

marcado pelo desenvolvimento placentário anormal, com liberação de fatores que passam 

para a circulação sistêmica e causam disfunção endotelial disseminada; e um segundo estágio 

(materno) caracterizado pela presença de hipertensão e proteinúria (LAM et al., 2005). 

O desenvolvimento placentário normal requer que os citotrofoblastos da placenta em 

formação invadam as artérias espirais maternas. Este remodelamento das artérias espirais 

termina por volta de 18 a 20 semanas de gestação, e resulta na reposição do endotélio e da 

túnica muscular média, com a formação de vasos parte fetal, parte materno. Essa mudança é 

chamada de pseudovasculogênese, e representa a transformação das artérias maternas (vasos 

de alta resistência), em vasos de alto fluxo e de baixa resistência, capazes de prover adequada 

perfusão placentária ao feto em desenvolvimento (CERDEIRA & KARUMANCHI, 2012).  

Nas mulheres que desenvolvem PE, a invasão trofoblástica não ocorre adequadamente, 

levando a uma circulação uteroplacentária deficiente com consequente isquemia placentária 

(DE WOLF et al., 1975; KHONG et al., 1986). Os níveis tensionais de oxigênio (O2) na 

placenta são considerados um dos maiores reguladores da invasão e diferenciação 

trofoblástica (GENBACEV et al., 1997), porém estes achados tem sido questionados (JAMES 

et al., 2006). 
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Fig. 1 - Representação esquemática do útero humano em três situações: (A) 

não-gravídico, (B) em uma gestação complicada com PE e (C) em uma 

gravidez normal. Na gestação normal há invasão completa do citotrofoblasto e 

remodelamento das artérias espiraladas maternas. Na gestação com PE, a 

invasão do citotrofoblasto é superficial e limitada a regiões mais externas da 

decídua basal. As artérias espiraladas não sofrem remodelamento devido à 

invasão. (Adaptado de BELL, 2004) 

  

A disfunção endotelial generalizada é a causa das manifestações clínicas da PE. A 

perda do controle endotelial sobre o tônus vascular leva à hipertensão; a permeabilidade 

vascular aumentada causa a proteinúria, e a expressão endotelial inadequada dos fatores de 

coagulação resulta na coagulopatia. Além disso, a vasoconstrição e a isquemia decorrentes da 

lesão endotelial podem levar à disfunção hepática (LAM et al., 2005).  

 

2.3 FATORES ANGIOGÊNICOS 

  

Apesar dos avanços na pesquisa da fisiopatologia da PE, ainda se conhece pouco sobre 

os fatores que influenciam a programação genética do desenvolvimento vascular placentário. 
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Várias candidatos têm sido propostos, dentre eles, destacam-se o VEGF, o PlGF e seu 

receptor o sFlt-1.  

 O VEGF é um potente estimulador da proliferação de células endoteliais, com alta 

atividade mitogênica e angiogênica, além de aumentar a permeabilidade vascular (SILASI et 

al., 2010). Pode ser encontrado em macrófagos ativados, queratinócitos, epitélio renal 

glomerular, hepatócitos, células da musculatura lisa aórtica e trofoblastos (DEMIR et al., 

2004; MUY-RIVERA et al., 2005). Durante a gestação, o VEGF é produzido em larga escala 

pela placenta (CERDEIRA & KARUMANCHI, 2012), tendo sua expressão aumentada em 

situações de hipóxia (MALAMITSI-PUCHNER et al., 2005). 

Seu receptor, o sFlt-1, tem na placenta sua maior fonte (MAYNARD et al., 2003). Ele 

se liga com grande afinidade ao VEGF e inibe sua atividade mitogênica (FURUYA et al., 

2011). A hipóxia aumenta a expressão do sFlt-1, levando à diminuição dos níveis de VEGF 

livre (LAM et al., 2005; SILASI et al., 2010). Na PE, as células placentárias são expostas à 

redução da perfusão por inadequada invasão trofoblástica, levando a altos níveis de sFlt-1. 

Este se liga ao VEGF, produzindo alterações na vascularização de órgãos como rim e cérebro, 

levando ao desenvolvimento de doença renal e hipertensão, características da PE 

(BOUTSIKOU et al., 2006). Outros estudos demonstraram a relação entre a diminuição do 

VEGF e doença renal: uma redução de 50% no VEGF glomerular leva à lesão glomerular e 

proteinúria semelhante à observada na PE (EREMINA et al., 2003); pacientes em tratamento 

para câncer que recebem inibidores do VEGF apresentam hipertensão e proteinúria, com lesão 

glomerular semelhante à encontrada na PE (PATEL et al., 2008). 

Os níveis circulantes de sFlt-1 começam a aumentar antes do início dos sintomas de 

PE (LEVINE et al., 2004; RANA et al., 2007; EREZ et al., 2008), e se correlacionam com a 

gravidade da doença (CHAIWORAPONGSA et al., 2004; TROISI et al., 2008), sugerindo 

um potencial diagnóstico e preditivo (CERDEIRA & KARUMANCHI, 2010). Os níveis de 
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sFlt-1 são inversamente proporcionais à contagem de plaquetas, idade gestacional (IG) e peso 

ao nascer (LAM et al., 2005; STAFF et al., 2009).  

Vários fatores de risco para a PE também estão correlacionados ao aumento do sFlt-1, 

como gestação múltipla (MAYNARD et al., 2008, RANA et al., 2014), mola hidatiforme 

(KANTER et al., 2010; KOGA et al., 2010), trissomia do 13 (BDOLAH et al., 2006) e 

nuliparidade (WOLF et al., 2005).  

O PlGF é uma proteína da família do VEGF, também com atividade angiogênica, 

porém, em comparação com o VEGF, apresenta fraco poder mitógeno e quimioatrativo. É 

produzida em grande quantidade pela placenta durante a gestação (DE FALCO, 2012). A 

secreção do PlGF pelos trofoblastos é responsável por iniciar e coordenar a vascularização da 

placenta durante a embriogênese inicial (ACHEN et al., 1997). Também é encontrada em 

diversos órgãos, como coração, pulmão, tireoide, músculo esquelético e tecido adiposo 

(VOROS et al., 2005; RIBATTI, 2008). Liga-se ao mesmo receptor do VEGF, o sFlt-1. Nas 

gestações que cursam com PE, há diminuição do VEGF e do PlGF, enquanto que ocorre 

aumento sFlt-1 (LAM et al., 2005; SILASI et al., 2010; SUNDERJI et al., 2010), 

predominando um estado antiangiogênico. 

Nas células que expressam o VEGF e o PlGF, ocorre a formação de moléculas 

heterodímeras, nas quais os dois fatores são expressos. Sabe-se que o heterodímero 

VEGF/PlGF é 20 a 50 vezes menos potente do que o VEGF homodímero (RIBATTI, 2008). 

Entretanto, há estudos que referem tanto uma atividade angiogênica quanto antiangiogênica 

do VEGF/PlGF, demonstrando o pouco conhecimento de sua ação in vivo (DEWERCHIN & 

CARMELIET, 2012). 

 Sabe-se que a atividade angiogênica do VEGF é regulada pela presença do 

heterodímero VEGF/PlGF. Este heterodímero tem atividade mitogênica mais fraca, e sua 
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formação leva à depleção dos níveis de VEGF homodímero e consequentemente de sua 

atividade angiogênica (ERIKSSON et al., 2002; CHO et al., 2003; STEFANINI et al., 2008). 

Além disso, o VEGF/PlGF induz à formação do sFlt-1 (DISALVO et al., 1995; CAO et al., 

1996; DE FALCO, 2012). Através destes mecanismos, o heterodímero VEGF/PlGF 

contribuiria para o estado antiangiogênico existente nos filhos de mães com PE.  

 

2.4 REPERCUSSÕES NO RECÉM-NASCIDO 

 

A insuficiência placentária e a prematuridade são consideradas os fatores primários 

associados ao desfecho neonatal desfavorável (SHAH, 2001), já que a PE aumenta o risco de 

interrupção precoce da gravidez. Apesar de o parto ser considerado o tratamento mais 

eficiente da PE, a decisão do momento do parto é dependente da gravidade da PE e da 

maturidade fetal, particularmente a maturidade pulmonar (CETINKAYA et al., 2010). 

A incidência de natimorto nos casos de PE varia de 9-51 a cada 1.000 nascimentos. 

Mulheres com PE sobreposta à hipertensão crônica têm 4,4 vezes mais chance de ter um 

natimorto. Taxas de mortalidade perinatal de 200 em 1.000 são relatadas em casos graves de 

PE com idades gestacionais de 24-34 semanas, e taxas de 800 em 1.000 em gestações com 24 

semanas ou menos, além da alta incidência de pequenos para idade gestacional (PIG) em 

mães com PE (RUGOLO et al., 2011). Em casos de síndrome HELLP, a taxa de mortalidade 

perinatal varia de 200-400 em 1.000 (GASEM et al., 2009). 

Há, ainda, a associação da PE com algumas complicações no período neonatal, como 

doença da membrana hialina (DMH) (JELIN et al., 2010; WANG et al., 2012), displasia 

broncopulmonar (HANSEN et al., 2010; OZKAN et al., 2012; TANG et al., 2012), 

retinopatia da prematuridade (ROP) (OZKAN et al., 2011), trombocitopenia (TSAO et al., 
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2005), neutropenia (PROCIANOY et al., 2010) e enterocolite necrotizante (BASHIRI et al., 

2003; CETINKAYA et al., 2012).  

As alterações decorrentes da exposição à PE materna podem ter manifestações tardias. 

Byers et al. (2009) demonstraram, recentemente, em modelo experimental de PE, que 

camundongos transfectados com vetores carreando sFlt-1 deram à luz proles apresentando 

importantes alterações vasculares, e que essas alterações se expressavam até a idade adulta 

dessas crias. Sendo assim, é possível supor que as alterações vasculares e inflamatórias 

observadas em mães com PE tenham repercussões em seus conceptos e que essas se 

expressem tanto no momento perinatal quanto na vida adulta (DE OLIVEIRA et al., 2010). 

 

2.5 RESTRIÇÃO DE CRESCIMENTO INTRAUTERINO 

 

O crescimento fetal normal depende da interação da saúde fetal, materna e placentária. 

A restrição de crescimento intrauterino (RCIU) é descrita como a falha do feto em alcançar 

seu potencial de crescimento pré-determinado, ocorrendo em 3-5% das gestações, resultando 

em um RN PIG. A insuficiência placentária é a causa mais comum de RCIU, mas fatores 

fetais, como a presença de infecções congênitas e doenças cromossômicas e fatores de risco 

maternos (baixo peso pré-gestacional, baixo ganho de peso e tabagismo) também podem 

influenciar (PARKER & WERLER, 2014). O parto de RN PIG está associado a aumento de 

risco de hospitalização materna ou morte por doença cardiovascular tardiamente, mesmo após 

ajuste para fatores socioeconômicos, tabagismo e complicações da gestação (DIVON, 2014). 

Tem sido levantada a hipótese de a RCIU e a PE serem decorrentes da insuficiência 

placentária (relacionada com o desequilíbrio dos fatores antiangiogênicos e angiogênicos), 

sendo manifestação fetal e materna da mesma doença (NESS & SIBAI, 2006). Cerca de 15% 
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das gestações afetadas por RCIU desenvolverão PE (MITAMI et al., 2009). Além disso, a 

incidência de PIG em gestantes com PE é alta, variando de 15-50% (RUGOLO et al., 2011). 

Os níveis dos fatores angiogênicos e antiangiogênicos estão relacionados não somente 

ao crescimento fetal, mas também pós-natal. Níveis mais baixos de VEGF e altos de sFlt-1 

(como os encontrados nas situações de PE) estão presentes nos casos de falha de crescimento 

tanto fetal quanto pós-natal (VOLLER et al., 2014). 

 Estudos que avaliaram a evolução dos fatores angiogênicos e antiangiogênicos, 

particularmente o VEGF e o sFlt-1 em pré-termos, descreveram que, com o passar dos dias de 

vida, parece haver uma modificação no padrão de concentração do sFlt-1 e VEGF. Nota-se 

uma diminuição do sFlt-1 e, consequentemente, um aumento do VEGF, que são necessários 

para o funcionamento normal das células, de forma a regular a permeabilidade microvascular 

e a manutenção dos microvasos (BERSE et al., 1992; MALAMITSI-PUCHNER et al., 1999; 

BOUTSIKOU et al., 2006). A diminuição do sFlt-1 e aumento do VEGF pode estar associada 

à iniciação da angiogênese extrauterina, pré-requisito para o crescimento tecidual e 

desenvolvimento (MALAMITSI-PUCHNER et al., 2000), que está possivelmente aumentada 

nos PIG (catch-up) (BOUTSIKOU et al., 2006). O aumento do VEGF no período pós-natal é 

relacionado à sua expressão nas células epiteliais dos alvéolos pulmonares e miócitos 

cardíacos (MALAMITSI-PUCHNER et al., 2000). O VEGF tem papel protetor no 

desenvolvimento alveolar, sendo que níveis elevados de VEGF estão relacionados à 

diminuição da incidência de doença pulmonar em pré-termos (LAUGHON et al., 2011).  

Além das repercussões precoces, existem repercussões tardias. O baixo peso ao nascer 

seria fator predisponente à hipertensão e doença cardiovascular na fase adulta (BARKER et 

al., 2008; GAILLARD et al., 2013). Altas concentrações de sFlt-1 na gestação estariam 

associadas a RCIU, e consequentemente, ao risco de doença cardiovascular no futuro 

(ASVOLD et al., 2011; TAKI et al., 2012). 
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2.6  FATORES ANGIOGÊNICOS E ANTIANGIOGÊNICOS EM FILHOS DE MÃES COM 

PRÉ-ECLÂMPSIA 

 

Há poucos trabalhos que compararam níveis de fatores angiogênicos e 

antiangiogênicos (VEGF e sFlt-1) em mães com e sem PE e em sangue de cordão umbilical 

de seus RNs (STAFF et al., 2005; CATARINO et al., 2009). Nestes estudos, foram relatados 

maiores níveis de sFlt-1 em sangue de cordão umbilical de RNs de mães pré-eclâmpticas, 

enquanto que o VEGF foi menor na amostra de sangue de cordão umbilical destes RNs. No 

entanto, não há estudos com a detecção destes fatores em sangue periférico de pré-termos 

filhos de mães com PE. Quanto ao heterodímero VEGF/PlGF, não há estudos em que foram 

mensurados seus níveis em mães ou RNs de mães com PE. Trata-se de um tema aberto a 

novas pesquisas, pois seu conhecimento ainda é escasso.  
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3 JUSTIFICATIVA 

  

A PE é considerada fator de risco para morbidades neonatais graves e mortalidade 

perinatal. Na gestante já são conhecidas as alterações nos níveis de fatores angiogênicos e 

antiangiogênicos como VEGF, sFlt-1 e PlGF nas mães com PE quando comparadas com mães 

sem PE. No entanto, essas substâncias não foram suficientemente estudadas nos RNs 

prematuros destas mães. 

 Os RNs pré-termos, que são objeto de pesquisa deste projeto, já são mais propensos a 

complicações devido à prematuridade em si, aumentando ainda mais estes riscos quando 

associados à PE materna.  

 Sendo assim, a proposta deste projeto é verificar as medidas de VEGF, sFlt-1 e 

VEGF/PlGF nestes RNs de alto risco entre 0-72 horas e com 28 dias de vida, com o objetivo 

de verificar as possíveis diferenças entre os filhos de mães com e sem PE. 
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4 OBJETIVOS 

  

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar os níveis de VEGF, sFlt-1 e VEGF/PlGF em RNs de mães com PE. 

 

  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar as diferenças nos níveis de VEGF, sFlt-1 e VEGF/PlGF em RNs filhos de 

mães com e sem PE nas primeiras 72 horas de vida. 

 Verificar as diferenças nos níveis de VEGF, sFlt-1 e VEGF/PlGF em RNs filhos de 

mães com e sem PE com 28 dias de vida. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo de coorte, prospectivo. O fator em estudo é a dosagem dos 

fatores angiogênicos e antiangiogênicos e o desfecho é a PE. 

 

5.2 POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 

RNs pré-termos internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) no período do estudo, com peso de nascimento 

(PN) menor a 2.000 g e IG menor ou igual a 34 semanas, filhos de mães com e sem PE. 

 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

  RN com PN menor a 2.000 gramas e com IG menor ou igual a 34 semanas com coleta 

de VEGF, sFlt-1 e VEGF/PlGF realizada nas primeiras 72 horas de vida. 
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5.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

  RN transferido de outra instituição com mais de 72 horas de vida, óbito antes da 

coleta dos exames, malformação congênita maior, RN com erros inatos de metabolismo, 

gestação múltipla, mães com infecção do grupo sífilis, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, herpes (STORCH) ou vírus da imunodeficiência humana (HIV), mãe com 

doença autoimune e ausência de consentimento dos pais ou responsável. 

 

5.5 VARIÁVEIS EM ESTUDO 

 

 Medida do VEGF, sFlt-1 e VEGF/PlGF dentro das primeiras 72 horas de vida e com 

28 dias de vida. 

 

5.6 VARIÁVEIS CONTROLADAS 

 

  Quanto ao RN: 

 Sexo: dicotomizado, masculino, feminino. 

 IG: foram incluídos no estudo RNs pretermos com IG menor ou igual a 34 

semanas. A IG foi determinada pela idade gestacional obstétrica (IGO), nos casos de data da 

última menstruação (DUM) confiável ou ultrassonografia obstétrica das primeiras 12 semanas 

de gestação. A idade gestacional pediátrica foi obtida pelo método de New Ballard 

(BALLARD et al., 1991). 
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 Peso de nascimento: aferido em balança eletrônica, em todos RN, no centro 

obstétrico, no momento do nascimento. 

 Classificação quanto ao peso e IG: os RNs serão classificados em PIG, adequados 

para idade gestacional (AIG) e grandes para idade gestacional (GIG), de acordo com a 

classificação de Alexander (ALEXANDER et al., 1996). 

 Tipo de parto: vaginal, vaginal com necessidade de fórceps e cesáreo. 

 Escore de APGAR: obtidos através da revisão dos prontuários, verificado no 

primeiro e quinto minuto de vida. 

 Escore SNAPPE II (Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension II - 

Anexo I) (RICHARDSON et al., 1993; SILVEIRA et al., 2001). 

 Intercorrências no período neonatal: necessidade de suporte ventilatório, DMH, 

persistência do canal arterial (PCA), ROP, sepse, hemorragia peri-intraventricular (HPIV), 

asfixia, anemia, neutropenia, plaquetopenia, transfusão de concentrado de hemáceas. 

 Sepse foi definida pela presença de hemocultura positiva, acompanhada de 

sinais clínicos (alterações no padrão respiratório, hipo/hipertermia, sintomas gastrointestinais 

ou circulatórios).  

 

 Quanto à história pré-natal e dados maternos: 

 História de hipertensão na gestação ou prévia. 
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5.7 LOCAL 

 

O Serviço de Neonatologia do HCPA está localizado em hospital universitário de nível 

terciário, com capacidade para admitir até 50 RNs. Tem 20 leitos de UTI, que comportam 

desde casos de menor complexidade até pré-termos extremos e com patologias raras. Os 

pacientes são assistidos por cinco equipes chefiadas por professores de Pediatria da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou por médicas rotineiras 

neonatologistas contratadas do HCPA. São avaliados diariamente por médicos residentes de 

Pediatria e Neonatologia, supervisionados pelos professores e por médicos neonatologistas.  

Essa estrutura absorve a demanda do Centro Obstétrico da instituição, referência em 

patologias gestacionais e medicina fetal. Por consequência, muitos nascimentos ocorridos no 

HCPA são de RNs bastante graves, além de receber RNs transferidos de outras instituições. 

 

5.8 LOGÍSTICA 

 

Os RNs incluídos na população da pesquisa, internados na UTI neonatal com PN 

menor que 2.000 g e IG menor ou igual a 34 semanas, foram submetidos à coleta de sangue 

nas primeiras 72 horas e, nos RNs que permaneceram internados com 28 dias de vida, ocorreu 

uma segunda coleta neste momento. Não se realizou coleta de sangue exclusivamente para o 

estudo; foi obtida amostra adicional de 1 mL aos exames de rotina da unidade. Antes da coleta 

foi solicitada autorização dos pais, conforme o termo de consentimento informado (Anexo II).  

Todos os pacientes foram acompanhados quanto à sua evolução até o momento da alta 

hospitalar ou óbito. 
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Cada RN admitido no estudo teve sua ficha preenchida com seus dados de 

identificação, dados maternos, sexo, IG, classificação quanto à IG, tipo de parto, PN, escore 

de APGAR no 1
o
 e 5

o
 minutos de vida, escore SNAPPE II. Foram registrados também todos 

os dados da evolução clínica relevantes para a avaliação posterior dos dados. 

As amostras sanguíneas foram coletadas em tubo com ácido etilenodiamino tetra-

acético (EDTA). 1 mL de sangue foi centrifugado a 5.000 rpm por 10 minutos a 4
o
 C e o 

plasma foi separado e armazenado a -80
o
 C, em tubos Eppendorfs, identificado com o número 

do paciente, para posterior análise. A determinação do VEGF, sFlt-1-1 e VEGF/PlGF foi 

realizada pelo método ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) de acordo com as 

orientações do fabricante (R&D Systems, Minneapolis, MN) (R&D SYSTEMS, 2014), 

método já utilizado em outros estudos (STAFF et al., 2005; CATARINO et al., 2009). As 

análises e leitura foram realizadas no laboratório UAMP do HCPA, pela autora em conjunto 

com a equipe do laboratório UAMP. 

 

5.9 DOSAGEM DOS FATORES ANGIOGÊNICOS E ANTIANGIOGÊNICOS 

 

Antes do ensaio, as amostras foram descongeladas em temperatura ambiente e 

homogenizadas com uso de vórtex. O ensaio foi realizado conforme protocolo de ELISA, que 

é baseado no princípio do “sanduíche” de anticorpos. 

Inicia-se o ensaio adicionando-se um anticorpo específico numa microplaca de ELISA 

para criar-se uma superfície sólida de anticorpos. Essa é a fase de sensibilização da placa com 

anticorpos específicos (as placas dos kits utilizados já estavam previamente sensibilizadas 

pelo fabricante). O excesso de anticorpo foi removido e um reagente bloqueador foi 

adicionado à placa. 



 
 

40 

 

Em seguida, adicionou-se a amostra, onde está presente o antígeno que se deseja 

quantificar (VEGF, sFlt-1 ou VEGF/PlGF), permanecendo 2 horas em incubação em 

temperatura ambiente. Ocorre então ligação dos antígenos com os anticorpos aderidos 

previamente à placa. 

Após três lavagens para retirar o excesso da reação, foi adicionado o conjugado do 

antígeno a ser detectado (conjugado VEGF, sFlt-1 ou VEGF/PlGF), capaz de detectar a 

reação anterior entre anticorpo/antígeno, completando-se o “sanduíche” de ELISA. As placas 

foram novamente incubadas por 2 horas e repetidas três lavagens. O substrato dessa enzima 

foi adicionado aos poços da placa e a reação enzimática que se processa emite coloração, com 

intensidade proporcional à quantidade da reação. Neste momento as placas foram incubadas 

por 20 minutos, protegidas da luz.  

Finalmente, uma solução paralisante da reação é adicionada, ocorre novamente 

mudança na coloração. A intensidade dessa cor é mensurada em leitor de microplaca de 

ELISA. As leituras em absorvância foram realizadas em até 30 minutos de acordo com a 

orientação do fabricante. Foi utilizado leitor setado em 450 nm, com faixa de correção setada 

em 540 nm.  

Todas as etapas necessárias à reação de ELISA, como diluição, processo de lavagem e 

tempo de espera entre cada reação, são determinantes do processo (Figura 2). Durante todo o 

processo foi utilizada máscara facial, já que o VEGF é detectado na saliva e poderia haver 

contaminação das amostras caso esta precaução não fosse tomada. 
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Fig. 2 - Representação esquemática do método ELISA. 

Fonte: Disponível em: http://biomedicinapadrao.wordpress.com. 

 

Para a dosagem dos marcadores de angiogênese, foram empregados os kits da R&D 

Systems Quantikine Elisa, que contêm os componentes básicos necessários para a técnica: 

 Human sVEGF R1/Flt-1DVR100B; 

 Human VEGF DVE00; 

 Human VEGF/PlGF heterodimer DVPH00. 

Todas as amostras foram dosadas no mesmo momento, com padronização da técnica. 

A cada placa foram adicionados o branco, a curva-padrão e as amostras em duplicata. 

A conversão de absorvância em pg/mL foi realizada através da aplicação de equação 

polinomial de quarto grau. As curvas padrão do VEGF, sFlt-1 e VEGF/PlGF tiveram 

correlação de 0.99, 1 e 1, respectivamente, com a curva padrão do kit. 

O limite de detecção foi de 5 pg/mL para VEGF, com coeficiente de variação intra e 

interensaio de 6,7% e 8,8%. O limite de detecção foi de 5 pg/mL para sFlt-1, com coeficiente 

de variação intra e interensaio de 3,8% e 7%. O limite de detecção do VEGF/PlFG foi de 3,35 

pg/mL, com coeficiente de variação intra e interensaio de 4% e 6%. 

 

 

http://biomedicinapadrao.wordpress.com/
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6 CONSIDERAÇÕES ESTATÍSTICAS 

 

Tomando como base o trabalho de Catarino (2009), para o cálculo do tamanho da 

amostra e considerando um nível de significância de 5% e poder estatístico de 80%, definiu-se 

a inclusão de 50 pré-termos, sendo 25 pacientes em cada grupo (com e sem PE) na medida do 

VEGF e sFlt-1. No caso do VEGF/PlGF, não havendo estudo prévio para cálculo de tamanho 

de amostra, arbitrariamente decidimos estudar consecutivamente todos os RNs pré-termos 

admitidos até se obter 24 RNs pré-termos de mães com PE. 

O programa estatístico empregado foi o SPSS (Statistical Package for Social Science), 

com nível de significância p < 0,05. As variáveis foram descritas utilizando mediana e 

amplitude interquartil ou média e desvio padrão. A diferença estatística entre os grupos foi 

calculada utilizando qui-quadrado, teste t e Mann-Whitney. Na análise multivariada, as 

variáveis para controle escolhidas foram aquelas que apresentaram p < 0,05 na análise 

univariada quando comparados os grupos. Na comparação das medidas seriadas, realizou-se 

equação de estimação generalizada com distribuição gamma e função de ligação log (após 

comparações múltiplas com ajuste de Bonferroni). Na avaliação da correlação entre os 

parâmetros estudados, foi utilizado o coeficiente de Spearman. Na construção dos gráficos, foi 

utilizado R package beeswarm (EKLUND, 2011). 
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7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Toda pesquisa realizada em seres humanos visa ao mínimo de intervenções possível. 

Com esta preocupação, os RNs não devem ser submetidos a procedimentos ou coleta de 

sangue exclusivamente para a pesquisa. Todas as amostras de sangue foram obtidas a partir da 

coleta de material já requisitado pelo médico assistente, durante o procedimento usual ao 

paciente internado. O volume de sangue adicional ao já requerido pelo médico assistente foi 

mínimo. Cada RN coletou 1 mL de sangue extra. Constitui-se em pesquisa de risco mínimo, 

pois o volume de sangue extraído do RN foi inferior a 2% de sua volemia. 

Os pais ou familiares responsáveis pelo paciente foram devidamente informados e 

orientados, conforme formulário de consentimento informado (Anexo II). Não foram 

admitidos no estudo RNs sem o consentimento de seus pais ou responsáveis legais.  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação do 

HCPA, através de Comissão Científica e da Comissão de Pesquisa e Ética em Saúde, antes da 

coleta de qualquer dado (projeto 11-0281). 
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Resumo 

 

Introdução: Sabe-se que os fatores angiogênicos e antiangiogênicos encontram-se alterados 

nas gestações com pré-eclâmpsia (PE), mas se desconhece seu comportamento nestes recém-

nascidos (RNs). 

Objetivo: dosagem do vascular endothelial growth factor (VEGF) e soluble fms-like tyrosine 

kinase 1 (sFtl-1) em pré-termos filhos de mães com PE. 

Métodos: incluídos RNs com peso de nascimento (PN) < 2.000 g e idade gestacional (IG) ≤ 

34 semanas, divididos em dois grupos: filhos de mães com e sem PE. Excluídos: RN 

transferido de outra instituição com mais de 72 horas de vida, óbito antes da coleta dos 

exames, malformação congênita maior, erros inatos de metabolismo, gestações múltiplas, 

mães com infecção do grupo sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes 

(STORCH) ou vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doença autoimune. Coletado 

sangue nas primeiras 72 h de vida, e nos RNs que permaneceram internados, foi realizada 

uma segunda coleta com 28 dias. Foi utilizado método ELISA para a dosagem do VEGF e 

sFlt-1.  

Resultados: incluídos 88 pacientes (37 filhos de mães com PE, 51 sem PE) com IG de 29,12 

± 2,96 semanas e PN de 1223,80 ± 417,48 g. O VEGF foi menor no grupo com PE [32,45 

(6,36-85,75) x 82,38 (35-130,03) pg/mL], p = 0,001, e o sFlt-1 foi maior no grupo com PE 

[1338,57 (418,8-3472,24) x 318,13 (182,03-453,66) pg/mL], p < 0,001. Na análise 

multivariada, o VEGF foi 80% menor e sFlt-1 13,48 vezes maior no grupo com PE. O sFlt-1 

foi maior nos RNs PIG do que nos AIG [1044,94 (290,64-3472,24) x 372,67 (236,75-860,14) 

pg/mL], p = 0,013. No grupo com PE houve um aumento [≠ 151,71 (76,55- 226,86); p < 
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0,001] entre as dosagens do VEGF entre a primeira e a segunda coleta com 28 dias, já o sFlt-1 

diminuiu [≠ 1941,44 (2757,01-1125,87); p < 0,001] entre as duas dosagens. 

Conclusão: Os maiores níveis de sFlt-1 e menores níveis de VEGF no grupo com PE, assim 

como maiores concentrações de sFlt-1 nos PIG refletem uma predominância dos mecanismos 

antiangiogênicos na PE e na restrição de crescimento. Este estado antiangiogênico da PE 

tende à normalização com 28 dias de vida. 
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INTRODUÇÃO 

A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença multisistêmica, caracterizada pela resposta 

vascular anormal ao desenvolvimento placentário, que é associada a aumento da resistência 

vascular sistêmica e da agregação plaquetária e disfunção das células endoteliais. A adequada 

angiogênese é essencial no desenvolvimento vascular da placenta. A sua regulação está 

associada ao equilíbrio entre os fatores angiogênicos e antiangiogênicos, como o vascular 

endothelial growth factor (VEGF) e o soluble vascular endothelial growth factor receptor 1 

(sVEGFR-1). O VEGF atua nas células endoteliais através da ligação de seu receptor, o 

sVEGFR-1
1-2

. 

 O soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sVEGFR-1 ou sFlt-1) é conhecido como uma 

proteína antiangiogênica circulante. sFlt-1 pode se ligar com VEGF e inibir as suas atividades 

biológicas. Ele é presente nas células endoteliais e monócitos, mas é produzido 

principalmente pela placenta durante a gestação
3
. 

Na PE ocorre a inadequada invasão trofoblástica das artérias espirais e consequente 

redução da perfusão placentária, ocorrendo hipóxia placentária e fetal. Em mulheres com PE 

estabelecida, está descrito uma diminuição da concentração de VEGF e aumento da 

concentração de sFlt-1
4-10

, enquanto que nas mulheres normotensas a concentração de sFlt-1 é 

menor do que nas pré-eclâmpticas
11-14

. 

A PE tem alta incidência (2-8% de todas as gestações)
15

, e pode levar à redução do 

líquido amniótico e oxigenação anormal
16

, aumentando o risco de parto prematuro
17

. As taxas 

de mortalidade perinatal de 200 em 1.000 são relatadas em casos graves de PE com idades 

gestacionais de 24-34 semanas, e taxas de 800 em 1.000 em gestações com 24 semanas ou 

menos, além da alta incidência de pequenos para idade gestacional (PIG) em mães com PE
18

. 

Há ainda a associação da PE com algumas complicações no período neonatal, como doença 
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da membrana hialina (DMH)
19-20

, displasia broncopulmonar
21-23

, retinopatia da prematuridade 

(ROP)
24

, trombocitopenia
25

, neutropenia
26

 e enterocolite necrotizante
27

. 

 Há poucos trabalhos que compararam níveis de fatores angiogênicos e 

antiangiogênicos (VEGF e sFlt-1) em mães com e sem PE e em sangue de cordão umbilical 

de seus recém-nascidos (RNs)
3-4

; No entanto, não há estudos com a detecção destes fatores 

em sangue periférico de pré-termos filhos de mães com PE. Sendo assim, o objetivo do 

presente estudo foi a dosagem destes fatores (VEGF e sFtl-1) em pré-termos filhos de mães 

com PE, já que sabe-se que estes fatores estão alterados nas gestantes, mas se desconhece seu 

comportamento nestes RNs. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA), sob projeto número 11-0281. Todos RNs incluídos no estudo tiveram o termo de 

consentimento informado assinado pelos pais ou responsáveis antes da inclusão no trabalho.  

Foram incluídos RNs internados na UTI neonatal com peso de nascimento (PN) menor 

que 2.000 g e idade gestacional (IG) menor ou igual a 34 semanas, filhos de mães com e sem 

PE. Foram excluídos: RN transferido de outra instituição com mais de 72 horas de vida, óbito 

antes da coleta dos exames, malformação congênita maior, erros inatos de metabolismo, 

gestações múltiplas, mães com infecção do grupo sífilis, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, herpes (STORCH) ou HIV e mãe com doença autoimune. PE foi definida 

como hipertensão (duas medidas de pressão arterial ≥ 140/90 em ocasiões diferentes), após 20 

semanas de gestação, em pacientes sem história de hipertensão prévia, acompanhada de 

proteinúria (≥ 300 mg/l)
16

. Os RNs eram definidos como PIG, quando abaixo do percentil 10, 

de acordo com a curva de Alexander
28

. Sepse foi definida pela presença de hemocultura 
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positiva, acompanhada de sinais clínicos (alterações no padrão respiratório, hipo/hipertermia, 

sintomas gastrointestinais ou circulatórios).  

Todos os pacientes se submeteram à coleta de sangue nas primeiras 72 horas de vida, e 

nos RNs que permaneceram internados com 28 dias de vida, ocorreu uma segunda coleta 

neste momento. Não se realizou coleta de sangue exclusivamente para o estudo: foi obtida 

amostra adicional de 1 mL dos exames de rotina da unidade. Os RNs foram seguidos quanto à 

evolução desde a inclusão do estudo até o momento da alta hospitalar ou óbito. 

As amostras sanguíneas foram coletadas em tubo com EDTA, sendo centrifugadas a 

5.000 rpm por 10 minutos a 4
o
 C e o plasma separado e armazenado a -80

o
 C, em tubos 

Eppendorfs. A dosagem do VEGF e sFlt-1 foi realizada pelo método ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay), de acordo com as orientações do fabricante (R&D systems, 

Minneapolis, MN), método já utilizado em outros estudos
3-4,29

. O limite de detecção foi de 5 

pg/mL para VEGF, com coeficiente de variação intra e interensaio de 6,7% e 8,8%. O limite 

de detecção foi de 5 pg/mL para sFlt-1, com coeficiente de variação intra e interensaio de 

3,8% e 7%. Todas as dosagens foram realizadas em duplicata. Realizaram-se as análises e 

leitura no laboratório UAMP do HCPA. 

Tomando como base o trabalho de Catarino
3
 para o cálculo do tamanho da amostra e 

considerando um nível de significância de 5% e poder estatístico de 80%, definiu-se a 

inclusão de 50 pré-termos, sendo 25 pacientes em cada grupo (com e sem PE). O programa 

estatístico empregado foi o SPSS (Statistical Package for Social Science), com nível de 

significância p < 0,05. As variáveis foram descritas utilizando mediana e amplitude 

interquartil ou média e desvio padrão. A diferença estatística entre os grupos foi calculada 

utilizando qui-quadrado, teste t e Mann-Whitney. Na análise multivariada, as variáveis para 

controle escolhidas foram aquelas que apresentaram p < 0,05 na análise univariada quando 

comparados os grupos. Na comparação das medidas seriadas de VEGF e sFlt-1, realizou-se 
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equação de estimação generalizada com distribuição gamma e função de ligação log (após 

comparações múltiplas com ajuste de Bonferroni). Na construção dos gráficos, foi utilizado R 

package beeswarm
30

. 

 

RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 88 pacientes (37 filhos de mães com PE, 51 sem PE), com 

IG média de 29,12 ± 2,96 semanas e PN médio de 1223,80 ± 417,48 g. Comparando com o 

grupo controle, os filhos de mães com PE apresentaram maior IG e menor tempo de ruptura 

prematura de membranas (RUPREME), maior incidência de parto cesáreo e de PIG (Tabela 

1).  

Os níveis séricos de VEGF na primeira coleta foram menores nos filhos de mães com 

PE [32,45 pg/mL (6,36-85,75)], quando comparados com o grupo controle [82,38 pg/mL (35-

130,03), p = 0,001] enquanto que os níveis de sFlt-1 na primeira coleta foram maiores nos 

filhos de mães com PE [1338,57 pg/mL (418,8-3472,24) x 318,13 pg/mL (182,03-453,66), p 

< 0,001] (Figuras 1 e 2). Esses achados mantiveram-se na análise multivariada, com o VEGF 

80% menor e sFlt-1 13,48 vezes maior nos filhos de mães com PE (Tabelas 2 e 3). Foi 

realizada a análise multivariada com o VEGF e o sFlt-1 separadamente, já que os dois fatores 

estão diretamente ligados e não poderiam ser colocados no mesmo modelo. 

Quando comparados os níveis de VEGF e sFlt-1 de acordo com a classificação do PN, 

encontrou-se valores maiores de sFlt-1 nos RNs PIG [1044,94 pg/mL (290,64-3472,24)] que 

nos RNs AIG [372,67 pg/mL (236,75-860,14), p = 0,013]; e valores semelhantes de VEGF 

nos RNs PIG e AIG [45,64 pg/mL (6,36-105,67) x 70,45 pg/mL (29,17-126,60); p = 0,183]. 

 Aos 28 dias de vida, foi obtida uma segunda amostra de sangue. A IG média neste 

grupo foi 29 ± 2,14 sem e PN médio 1032,75 ± 233,13g. Nos filhos de mães com PE (n = 17), 
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a medida do VEGF foi 133,47 (92,95-332,03) e do sFlt-1 114,36 (79-215,36). Já nos controles 

(n = 23), a medida do VEGF foi 168,10 (92,51-367,95) e do sFlt-1 134,83 (79,88-177,01). 

Não houve diferença entre os grupos (respectivamente p = 0,575 e p = 0,671). 

 Entre a primeira e a segunda dosagem com 28 dias de vida, houve um aumento 

significativo (p=0,035) entre as dosagens do VEGF no grupo com PE (diferença média de 

151,71; IC 76,55- 226,86; p < 0,001), enquanto que no grupo controle não houve diferença 

entre as dosagens (diferença média de 31,27; IC -128,68-191,23; p = 0,70). Quando 

analisadas as dosagens de sFlt-1, ocorreu diminuição significativa (p = 0,006) nos filhos de 

mães com PE entre as duas dosagens (diferença média de -1941,44; IC -2757,01 a -1125,87; p 

< 0,001), enquanto que no grupo controle houve diferença, mas não tão pronunciada 

(diferença média - 564,88; IC -1002,39 a -127,37; p = 0,01). 

 

DISCUSSÃO 

Em nosso estudo, pré-termos expostos à PE materna tiveram níveis séricos de sFlt-1 4 

vezes maiores em relação ao grupo controle, enquanto que os níveis séricos de VEGF foram 

2,5 vezes menores. Mesmo após a análise multivariada, manteve-se a maior concentração de 

sFlt-1 e menor concentração de VEGF no grupo com PE. Em estudos prévios
3-4

 com a 

dosagem destas substâncias em sangue de cordão umbilical em RNs expostos à PE, os níveis 

de sFlt-1 em sangue de cordão umbilical foram maiores no grupo com PE, com medianas de 

246 e 417 pg/mL. Em nosso estudo, a mediana encontrada foi 1.338 pg/mL. Esse valor mais 

alto pode ser atribuído à prematuridade da nossa amostra, já que nos estudos citados 

anteriormente a maior parte da amostra era composta por pacientes a termo, e se sabe que os 

níveis maternos de sFlt-1 são inversamente proporcionais à IG
2
. 
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Níveis menores de VEGF em sangue de cordão de RNs filhos de mães com PE foram 

encontrados em estudo anterior
3
. Sabe-se que o aumento do sFlt-1 na PE está associado à 

diminuição do VEGF, uma vez que o sFlt-1 liga-se ao VEGF levando a concentrações 

extremamente baixas de VEGF livre
2
. O fato de encontrarmos níveis mais altos de sFlt-1 

explica o nível mais baixo de VEGF em nosso estudo. 

O VEGF é um potente estimulador da proliferação de células endoteliais, promovendo 

a angiogênese. Seu receptor, o sFlt-1, liga-se com grande afinidade ao VEGF e inibe sua 

atividade mitogênica
31

. A hipóxia aumenta a expressão do sFlt-1 nos trofoblastos, levando à 

diminuição dos níveis de VEGF livre e desencadeando um estado antiangiogênico
1
. Na PE, as 

células placentárias são expostas à redução da perfusão por inadequada invasão trofoblástica, 

levando a altos níveis de sFlt-1. Este se liga ao VEGF, produzindo alterações na 

vascularização de órgãos como rim e cérebro, levando ao desenvolvimento de doença renal e 

hipertensão, características da PE
31

. 

 A placenta é a principal fonte de sFlt-1, e estudos sugerem que a passagem 

transplacentária desta substância para o feto é mais importante do que a sua produção fetal
3-4

. 

Quanto ao VEGF, ele está presente em lugares de angiogênese ativa, como ocorre no feto. 

Quando comparadas as concentrações materna e fetal (através do sangue de cordão 

umbilical), foi encontrado maiores concentrações fetais
3
. 

Quanto aos achados clínicos em nossa amostra, a maior incidência de parto cesáreo e 

consequentemente de tempo de RUPREME devem-se à indicação de interrupção da gestação 

nos casos mais graves. Surpreendentemente, não foi encontrada diferença entre os grupos com 

relação à incidência de neutropenia, trombocitopenia, DMH, displasia broncopulmonar e 

ROP, diferente do relatado previamente
19-26

, porém nossa amostra foi calculada apenas para 

avaliar os fatores envolvidos na angiogênese, o que é uma limitação do nosso estudo. Por 
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outro lado, um aspecto relevante do nosso estudo é o fato de ser inédito, já que não há estudos 

prévios que comparem o VEGF e sFlt-1 no sangue de pré-termos filhos de mães com PE. 

A restrição de crescimento intrauterino (RCIU) é caracterizada pela alteração da 

angiogênese placentária, levando à privação de oxigênio (O2) e nutrientes para o feto. A alta 

incidência de PIG no grupo com PE (70,3%), maior que a referida na literatura
18

 (15%-50%), 

pode estar relacionada aos altos níveis de sFlt-1 encontrados em nosso estudo. Em estudos 

que incluíram PIG e RNs expostos à PE, os níveis de sFlt-1 foram maiores nos expostos à PE 

quando comparados aos RNs PIG de mães normotensas
32.

 É possível que a exposição a altas 

concentrações de sFlt-1 nestes RNs PIG levem a efeitos vasculares que a longo prazo podem 

ser importantes na associação de baixo peso ao nascer e risco de doença cardiovascular no 

futuro
32-33

. Não encontramos diferença nos níveis de VEGF quando comparados PIG e AIG, o 

que havia sido demonstrado previamente em RNs a termo
34

. No entanto, encontramos níveis 

de sFlt-1 2,8 vezes maiores em RNs PIG quando comparados com AIG, achado já relatado 

previamente em RNs a termo
31

. Na PE, sabe-se que a placenta produz elevados níveis de sFlt-

1, que se liga ao VEGF
35

, porém o aumento do sFlt-1 também pode ser observado em casos 

de hipóxia crônica uterina sem PE
31

. 

 Com o passar dos dias de vida, parece haver uma modificação no padrão de 

concentração do sFlt-1 e VEGF dos pré-termos. Nota-se uma diminuição do sFlt-1 e, 

consequentemente, um aumento do VEGF, que são necessários para o funcionamento normal 

das células, de forma a regular a permeabilidade microvascular e a manutenção dos 

microvasos
31

. A diminuição do sFlt-1 e aumento do VEGF pode estar associada à iniciação da 

angiogênese extrauterina, pré-requisito para o crescimento tecidual e desenvolvimento
36

, que 

está possivelmente aumentada nos PIG (catch-up)
31

. O aumento do VEGF no período pós-

natal é relacionado à sua expressão nas células epiteliais dos alvéolos pulmonares e miócitos 

cardíacos
36

. O VEGF tem papel protetor no desenvolvimento alveolar, sendo que níveis 
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elevados de VEGF estão relacionados à diminuição da incidência de doença pulmonar em 

pré-termos
37

. Em nosso estudo, a maior variação nestes fatores foi encontrada no grupo com 

PE, onde houve uma significativa diminuição do sFlt-1 e aumento do VEGF com 28 dias de 

vida.  

 

CONCLUSÃO 

 Maiores níveis de sFlt-1 e menores níveis de VEGF foram encontrados em pré-termos 

expostos à PE, assim como maiores concentrações de sFlt-1 nos PIG, refletindo uma 

predominância dos mecanismos antiangiogênicos na PE e na RCIU. O estado antiangiogênico 

da PE tende à normalização com uma diminuição do sFlt-1 e aumento do VEGF com 28 dias 

de vida, possivelmente devido ao início do crescimento extrauterino, que requer mecanismos 

angiogênicos para a sua manutenção. 
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Tabela 1: Características dos pré-termos de acordo com a presença pré-eclâmpsia materna 

 Pré-eclâmpsia (n=37) Controle (n=51) p 

IG (semanas) 
1
 30,81 ±2,34 29,43 ±2,80 0,014 

RUPREME (horas)
2
 0 (0-0) 0 (0-9,5) 0,001 

Parto cesáreo [n(%)]
3
 35 (94,6%) 23 (45,1%) <0,001 

Peso de nascimento (g)  1215,54±423,08 1229,78±417,48 0,876 

Sexo masculino  18 (48,6%) 24 (47,1%) 1 

APGAR <7 5 min 10 (27%) 7 (13,7%) 0,198 

PIG  26 (70,3%) 11 (21,6%) <0,001 

SNAPPE II 18 (2,5-47) 14 (0-27) 0,231 

Uso O
2 
 

Uso CPAP  

Uso VM  

DMH  

Uso de cafeína  

Sepse  

Uso vasopressor  

Transfusão hemáceas  

Plaquetas <150.000  

Neutropenia  

PCA  

Crises convulsivas 

HPIV grau 3 e 4 

ROP tratável 

Óbito 

0 

19 (51,4%) 

17 (45,9%) 

18 (48,6%) 

7 (18,9%) 

1 (2,7%) 

2 (5,4%) 

2 (5,4%) 

8 (21,6%) 

5 (13,5%) 

3 (8,1%) 

1 (2,7%) 

1 (2,7%) 

0 

7 (18,9%) 

 

1 (2%) 

21 (41,2%) 

26 (51%) 

23 (45,1%) 

8 (15,7%) 

0 

7 (13,7%) 

3 (5,9%) 

7 (13,7%) 

5 (9,8%) 

6 (11,8%) 

1 (2%) 

5 (9,8%) 

1 (2%) 

11 (21,6%) 

1 

0,466 

0,802 

0,910 

0,912 

0,420 

0,293 

1 

0,493 

0,736 

0,728 

1 

0,39 

1 

0,971 

¹ teste t para amostras independentes, 
2
 teste de Mann-Whitney,  

3
 teste de ×².   

*IG: idade gestacional/ RUPREME: ruptura prematura de membranas/ PIG: pequeno para idade gestacional/ 

CPAP: Continuous Positive Airway Pressure/ VM: ventilação mecânica/ DMH: doença da membrana hialina/ 

PCA: persistência do canal arterial/ HPIV: hemorragia peri-intraventricular/ ROP: retinopatia da prematuridade. 

 

 

 

Tabela 2: Influência do VEGF nos filhos de mães pré-eclâmpticas 

 OR IC 95% p 

IG
1
 1,10 0,85-1,44 0,47 

RUPREME 0,95 0,78-1,00 0,48 

Parto vaginal 0,04 0,005-0,19 <0,001 

PIG 6,06 1,69-25,12 0,008 

VEGF 0,20 0,04-0,76 0,02 
1
 Variáveis com diferença significativa na análise univariada 

IG: idade gestacional/ RUPREME: ruptura prematura de membranas/ PIG: pequeno para idade gestacional 
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Tabela 3: Influência do sFlt-1 nos filhos de mães pré-eclâmpticas 

 OR IC 95% p 

IG
1
 1,20 0,90-1,66 0,22 

RUPREME 0,96 0,81-1 0,50 

Parto vaginal 0,13 0,018-0,68 0,026 

PIG 4,07 1,08-17,05 0,042 

sFlt-1 13,48 2,66-98,96 0,004 
1
 Variáveis com diferença significativa na análise univariada 

IG: idade gestacional/ RUPREME: ruptura prematura de membranas/ PIG: pequeno para idade gestacional 

 
 

 

Figura 1: Níveis séricos de VEGF nas primeiras 72 horas de vida no grupo com PE e grupo controle. 

Barra horizontal representa a mediana (teste de Mann- Whitney), p=0,001.  
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Figura 2: Níveis séricos de sFlt-1 nas primeiras 72 horas de vida no grupo com PE e grupo controle. 

Barra horizontal representa a mediana (teste de Mann- Whitney), p<0,001.  
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Resumo 

 

Introdução: Sabe-se que existe a formação do heterodímero VEGF/PlGF nas células que 

expressam ambos os fatores, entretanto, seu papel nos recém-nascidos (RNs) filhos de mães 

com pré-eclâmpsia (PE) é desconhecido. 

Objetivo: dosagem do VEGF/PlGF em pré-termos filhos de mães com PE. 

Métodos: incluídos RNs com peso de nascimento (PN) < 2 000 g e idade gestacional (IG) ≤ 

34 semanas, divididos em dois grupos: filhos de mães com e sem PE. Excluídos: RN 

transferido de outra instituição com mais de 72 horas de vida, óbito antes da coleta dos 

exames, malformação congênita maior, erros inatos de metabolismo, gestações múltiplas, 

mães com infecção do grupo sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes 

(STORCH) ou vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doença autoimune. Coletado 

sangue nas primeiras 72 horas de vida, e nos RNs que permaneceram internados, foi realizada 

uma segunda coleta com 28 dias. Foi utilizado método ELISA para as dosagens do 

VEGF/PlGF. 

Resultados: incluídos no estudo 73 pacientes (24 filhos de mães com PE, 49 sem PE), com 

IG média de 30,32 ± 2,88 semanas e PN médio de 1288,62 ± 462,22 g. O VEGF/PlGF foi 

maior nos filhos de mães com PE [20,69 pg/mL (12,79-52,86) x 12,19 pg/mL (0,03 -21,58)], 

p = 0,003. Esses achados mantiveram-se na análise multivariada, com o VEGF/PlGF 1,05 

vezes maior nos filhos de mães com PE. Os níveis de VEGF/PlGF foram inversamente 

proporcionais ao PN, com p< 0,001 e r = - 0,418. Na segunda coleta com 28 dias de vida não 

houve diferença entre os dois grupos. 
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Conclusão: Maiores níveis de VEGF/PlGF foram encontrados em pré-termos expostos à PE. 

O estado antiangiogênico predominante nestes RNs repercutiu no seu peso ao nascer, com 

níveis de VEGF/PlGF inversamente proporcionais ao peso de nascimento (PN). 

  



 
 

78 

 

INTRODUÇÃO 

A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença multisistêmica, caracterizada pela resposta 

vascular anormal ao desenvolvimento placentário, que é associada a aumento da resistência 

vascular sistêmica e da agregação plaquetária e disfunção das células endoteliais. A 

angiogênese é essencial no desenvolvimento vascular da placenta, sendo fundamental o 

equilíbrio entre os fatores angiogênicos e antiangiogênicos para que esta ocorra 

adequadamente
1
. Dentre os fatores angiogênicos envolvidos neste processo, destacam-se o 

vascular endothelial growth factor (VEGF) e o placental growth factor (PlGF). 

O VEGF é uma glicoproteína com alta atividade mitogênica e angiogênica. Pode ser 

encontrada em macrófagos ativados, queratinócitos, epitélio renal glomerular, hepatócitos, 

células da musculatura lisa aórtica e trofoblastos
1-2

. O PlGF é uma proteína da família do 

VEGF, também com atividade angiogênica, porém em comparação com o VEGF, apresenta 

fraco poder mitógeno e quimioatrativo. A secreção do PlGF pelos trofoblastos é responsável 

por iniciar e coordenar a vascularização da placenta durante a embriogênese inicial. Também 

é encontrada em diversos órgãos, como coração, pulmão, tireoide, músculo esquelético e 

tecido adiposo
3
. Ambas se ligam ao mesmo receptor, o sVEGFR-1 ou sFlt-1 (soluble fms-like 

tyrosine kinase 1), que atua como fator antiangiogênico. Nas gestações que cursam com PE, 

há diminuição do VEGF e do PlGF, enquanto que ocorre aumento sFlt-1
4-5

, predominando um 

estado antiangiogênico. 

Nas células que expressam o VEGF e o PlGF, ocorre a formação de moléculas 

heterodímeras, nas quais os dois fatores são expressos. Sabe-se que o heterodímero 

VEGF/PlGF é 20 a 50 vezes menos potente do que o VEGF homodímero
3
. Entretanto, há 

estudos que referem tanto uma atividade angiogênica quanto antiangiogênica do VEGF/PlGF, 

demonstrando o pouco conhecimento de sua ação in vivo
6
. 
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A PE é uma doença frequente (2-8% de todas as gestações)
7
 e está relacionada ao 

aumento da incidência de parto prematuro
8 

e de pequenos para idade gestacional (PIG)
9
. Há 

ainda a associação da PE com algumas complicações no período neonatal, como doença da 

membrana hialina (DMH)
10-11

, displasia broncopulmonar
12-14

, retinopatia da prematuridade 

(ROP)
15

, trombocitopenia
16

, neutropenia
17

 e enterocolite necrotizante
18

. 

Não há estudos em que foram mensurados os níveis de VEGF/PlGF (heterodímero) 

em recém-nascidos (RNs) de mães pré-eclâmpticas. Sendo assim, o objetivo do presente 

estudo foi a dosagem deste fator (VEGF/PlGF), em pré-termos filhos de mães com PE, 

comparando-os com RNs pré-termos de mães sem PE. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA), sob número 11-0281. Todos RNs incluídos no estudo tiveram o termo de 

consentimento informado assinado pelos pais ou responsáveis antes da inclusão no trabalho.  

Foram incluídos RNs internados na UTI neonatal com peso de nascimento (PN) menor 

que 2.000 g e idade gestacional (IG) menor ou igual a 34 semanas, filhos de mães com e sem 

PE. Foram excluídos: RN transferido de outra instituição com mais de 72 horas de vida, óbito 

antes da coleta dos exames, malformação congênita maior, erros inatos de metabolismo, 

gestações múltiplas, mães com infecção do grupo Sífilis, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, herpes (STORCH) ou HIV e mãe com doença autoimune. PE foi definida 

como hipertensão (duas medidas de pressão arterial ≥ 140/90 em ocasiões diferentes), após 20 

semanas de gestação, em pacientes sem história de hipertensão prévia, acompanhada de 

proteinúria (≥ 300 mg/l)
19

. Os RNs eram definidos como PIG, quando abaixo do percentil 10, 

de acordo com a curva de Alexander
20

. Sepse foi definida pela presença de hemocultura 
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positiva, acompanhada de sinais clínicos (alterações no padrão respiratório, hipo/hipertermia, 

sintomas gastrointestinais ou circulatórios).  

Todos os pacientes se submeteram à coleta de sangue nas primeiras 72 horas de vida, e 

nos RNs que permaneceram internados com 28 dias de vida, ocorreu uma segunda coleta 

neste momento. Não se realizou coleta de sangue exclusivamente para o estudo; foi obtida 

amostra adicional de 1 mL aos exames de rotina da unidade. Os RNs foram seguidos quanto à 

evolução desde a inclusão do estudo até o momento da alta hospitalar ou óbito. 

As amostras sanguíneas foram coletadas em tubo com EDTA, sendo centrifugadas a 

5000 rpm por 10 minutos a 4
o
 C e o plasma separado e armazenado a -80

o
 C, em tubos 

Eppendorfs. A dosagem do VEGF/PlGF foi realizada pelo método ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay), de acordo com as orientações do fabricante (R&D systems, 

Minneapolis, MN). O limite de detecção foi de 3,35 pg/mL, com coeficiente de variação intra 

e interensaio de 4% e 6%. Todas as dosagens foram realizadas em duplicata. Realizaram-se as 

análises e leitura no laboratório UAMP do HCPA. 

Não havendo estudo prévio para cálculo de tamanho de amostra, arbitrariamente 

decidimos estudar consecutivamente todos os RNs pré-termos admitidos até se obter 24 RNs 

pré-termos de mães com PE. O programa estatístico empregado foi o SPSS (Statistical 

Package for Social Science), com nível de significância p < 0,05. As variáveis foram descritas 

utilizando mediana e amplitude interquartil ou média e desvio padrão. A diferença estatística 

entre os grupos foi calculada utilizando qui-quadrado, teste t e Mann-Whitney. Na análise 

multivariada, as variáveis para controle escolhidas foram aquelas que apresentaram p < 0,05 

na análise univariada quando comparados os grupos. Na avaliação da correlação entre os 

parâmetros estudados foi utilizado o coeficiente de Spearman. Na construção dos gráficos foi 

utilizado R package beeswarm
21

. 
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RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 73 pacientes (24 filhos de mães com PE, 49 sem PE), com 

IG média de 30,32 ± 2,88 semanas e PN médio de 1288,62 ± 462,22 g. Comparando com o 

grupo controle, os filhos de mães com PE apresentaram menor IG e menor tempo de ruptura 

prematura de membranas (RUPREME), maior incidência de parto cesáreo e de PIG, menor 

PN e maior escore SNAPPE II (Tabela 1).  

Os níveis séricos de VEGF/PlGF na primeira coleta foram maiores nos filhos de mães 

com PE [20,69 pg/mL (12,79-52,86)], quando comparados com o grupo controle [12,19 

pg/mL (0,03 -21,58)], p = 0,003. (Figura 1). Esses achados mantiveram-se na análise 

multivariada, com o VEGF/PlGF 1,05 vezes maior nos filhos de mães com PE (Tabelas 2 e 

3). Foi realizada a análise multivariada com o PN e PIG separadamente, já que as duas 

variáveis estão diretamente ligadas e não poderiam ser colocadas no mesmo modelo. 

Quando analisada a correlação entre os níveis de VEGF/PlGF e PN, verificou-se os 

níveis de VEGF/PlGF são inversamente proporcionais ao PN, com p < 0,001 e r = - 0,418 

(Figura 2). 

Aos 28 dias de vida, foi obtida uma segunda amostra de sangue. A IG média neste 

grupo foi 28,52 ± 2,22 sem e PN médio 1013,33 ± 239,66 g. Nos filhos de mães com PE (n = 

7), a medida do VEGF/PlGF foi 12,19 pg/mL (0,02-20,86); no grupo controle (n = 14), a 

medida do VEGF/PlGF foi 9,81 pg/mL (6,47-12,40). Não houve diferença entre os grupos (p 

= 0,36). 

 

DISCUSSÃO 

Em nosso estudo, pré-termos com IG ≤ 34 semanas de IG e com PN < 2.000 g filhos 

de mães PE apresentaram níveis de VEGF/PlGF significantemente superiores aos RNs do 
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grupo controle, sendo que os níveis mais altos no grupo com PE mantiveram-se após a análise 

multivariada.  

Nas gestações que cursam com PE há diminuição dos níveis de VEGF e PlGF, e 

aumento do sFlt-1, de ação comprovadamente antiangiogênica
22

. Sabe-se que a atividade 

angiogênica do VEGF é regulada pela presença do heterodímero VEGF/PlGF. Este 

heterodímero tem atividade mitogênica mais fraca, e sua formação leva à depleção dos níveis 

de VEGF homodímero e consequentemente de sua atividade angiogênica
23-25

. Além disso, o 

VEGF/PlGF induz a formação do sFlt-1
26-28

. Através destes mecanismos, o heterodímero 

VEGF/PlGF contribui para o estado antiangiogênico existente nos filhos de mães com PE.  

Quanto aos achados clínicos em nossa amostra, a maior incidência de parto cesáreo e 

consequentemente menor tempo de RUPREME devem-se à indicação de interrupção da 

gestação nos casos mais graves de PE. O maior escore SNAPPE II deve-se à alta incidência 

de PIG no grupo com PE. Surpreendentemente, não foi encontrada diferença entre os grupos 

com relação à incidência de neutropenia, trombocitopenia, DMH, displasia broncopulmonar e 

ROP, diferente do relatado previamente
10-17

, porém nossa amostra não foi calculada para 

avaliar estas situações, o que é uma limitação do nosso estudo. Por outro lado, um aspecto 

relevante do nosso estudo é o fato de ser inédito, já que não há estudos prévios que dosem o 

VEGF/PlGF no sangue de pré-termos filhos de mães com PE. Essa substância ainda é pouco 

estudada, e não há trabalhos publicados analisando seu papel nestes RNs. 

A restrição de crescimento intrauterino (RCIU) é caracterizada pela alteração da 

angiogênese placentária, levando à privação de oxigênio (O2) e nutrientes para o feto. A alta 

incidência de PIG no grupo com PE (70,8%), maior que a referida na literatura
9
 (15%-50%), 

pode estar relacionada aos altos níveis de VEGF/PlGF encontrados em nosso estudo, uma vez 

que encontramos uma relação inversamente proporcional entre o PN e níveis de VEGF/PlGF. 

A alta incidência de PIG é preocupante, já que se sabe da associação de baixo peso ao nascer 
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e risco de doença cardiovascular no futuro
1
. O papel do VEGF/PlGF nestas alterações 

vasculares a longo prazo ainda não é conhecido, mas o sFlt-1 é relacionado a estas 

alterações
29-30

. Como ambos têm função antiangiogênica, é possível que o VEGF/PlGF atue 

de maneira semelhante. 

 Há uma modificação no padrão de concentração de VEGF/PlGF dos pré-termos ao 

longo do tempo. Ocorre uma diminuição do heterodímero tanto no grupo com PE quanto no 

grupo controle. Essa diminuição do heterodímero e consequentemente do estado 

antiangiogênco provavelmente está relacionada com a iniciação da angiogênese extrauterina, 

pré-requisito para o crescimento tecidual e desenvolvimento
31

. 

 

CONCLUSÃO 

Maiores níveis de VEGF/PlGF foram encontrados em pré-termos expostos à PE. O 

estado antiangiogênico predominante nestes RNs repercutiu no seu peso ao nascer, com níveis 

de VEGF/PlGF inversamente proporcionais ao PN. Estes achados suscitam a necessidade de 

novos estudos para maior esclarecimento do papel desta substância no período fetal e 

neonatal. 
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Tabela 1: Características dos pré-termos de acordo com a presença pré-eclâmpsia materna 

 Pré-eclâmpsia (n= 24) Controle (n= 49) p 

IG (semanas) 
1
 30,42±2,53 30,27±3,06 0,83 

RUPREME (horas)
2
 0 (0-0) 0 (0-17) 0,003 

Parto cesáreo [n(%)]
3
 23 (95,8%) 21 (42,85%) <0,001 

Peso de nascimento (g)  1132,50±446,71 1365,08±454,65 0,043 

Sexo masculino  11 (45,83%) 21 (42,85%) 1 

APGAR <7 5 min 7 (29,16%) 5 (10,2%) 0,051 

PIG  17 (70,83%) 14 (28,57%) 0,001 

SNAPPE II 23 (12-48,5) 10 (0-24) 0,005 

Uso O2
 
 

Uso CPAP  

Uso VM  

DMH  

Uso de cafeína  

Sepse  

Uso vasopressor  

Transfusão hemáceas  

Plaquetas <150.000  

Neutropenia  

PCA  

Crises convulsivas 

HPIV grau 3 e 4 

ROP tratável 

Óbito 

0 

10 (41,66%) 

14 (58,33%) 

13 (54,16%) 

4 (16,66%) 

0 

2 (8,33%) 

2 (8,33%) 

7 (29,16%) 

3 (12,5%) 

2 (8,33%) 

0 

1 (4,16%) 

0 

5 (20,83%) 

2 (4,08%) 

20 (40,81%) 

23 (46,93%) 

21 (42,85%) 

8 (16,32%) 

1 (2%) 

8 (16,32%) 

3 (6,12%) 

6 (12,24%) 

3 (6,12%) 

7 (14,28%) 

0 

5 (10,2%) 

1(2%) 

9 (18,36%) 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

0,48 

1 

0,10 

0,38 

0,70 

 

0,66 

 

1 

¹ teste t para amostras independentes, 
2
 teste de Mann-Whitney,  

3
 teste de ×².   

*IG: idade gestacional/ RUPREME: ruptura prematura de membranas/ PIG: pequeno para idade 

gestacional/ CPAP: Continuous Positive Airway Pressure/ VM: ventilação mecânica/ DMH: doença 

da membrana hialina/ PCA: persistência do canal arterial/ HPIV: hemorragia peri-intraventricular/ 

ROP: retinopatia da prematuridade. 

 

Tabela 2: Influência do VEGF/ PlGF nos filhos de mães pré-eclâmpticas, com inclusão 

do peso de nascimento 

 OR IC 95% p 

IG
1
 2,79 1,42-5,47 0,003 

RUPREME 0,96 0,87-1,06 0,42 

SNAPPE II 1,01 0,97-1,06 0,38 

PN 0,99 0,99-0,99 0,008 

VEGF/ PlGF 1,05 1,00-1,10 0,025 
1
 Variáveis com diferença significativa na análise univariada 

IG: idade gestacional/ RUPREME: ruptura prematura de membranas/ PN: peso de nascimento 
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Tabela 3: Influência do VEGF/ PlGF nos filhos de mães pré-eclâmpticas, com inclusão de 

PIG 

 OR IC 95% p 

IG
1
 1,23 0,85-1,78 0,25 

RUPREME 0,94 0,84-1,06 0,35 

SNAPPE II 1,02 0,99-1,07 0,15 

PIG 4,25 1,03-17,50 0,045 

VEGF/PlGF 1,05 1,00-1,10 0,027 
1
 Variáveis com diferença significativa na análise univariada 

IG: idade gestacional/ RUPREME: ruptura prematura de membranas/ PIG: pequeno para idade 

gestacional 

 

Figura 1: Níveis séricos de VEGF/ PlGF nas primeiras 72h de vida no grupo com PE e no 

grupo controle. Barra horizontal representa a mediana (teste de Mann-Whitney), p= 0,003. 
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Figura 2: Correlação entre níveis de VEGF/PlGF e peso de nascimento. 
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11 CONCLUSÕES 

 

Maiores níveis de sFlt-1 e VEGF/PlGF e menores níveis de VEGF foram encontrados 

em pré-termos expostos à PE. Esse achado reflete uma predominância dos mecanismos 

antiangiogênicos nas gestações com PE, que também são encontrados em seus RNs. 

O estado antiangiogênico predominante nestes RNs repercutiu no seu peso ao nascer, 

com níveis de VEGF/PlGF inversamente proporcionais ao PN. Também foi encontrada 

maiores concentrações de sFlt-1 nos PIG, refletindo uma predominância dos mecanismos 

antiangiogênicos não só na PE, mas também na RCIU. 

O aumento da incidência de PIG nestes RNs é preocupante, já que se conhece a 

associação de baixo peso ao nascer e risco de doença cardiovascular no futuro. 

O estado antiangiogênico da PE tende à normalização com uma diminuição do sFlt-1 e 

aumento do VEGF com 28 dias de vida, possivelmente devido ao início do crescimento 

extrauterino, que requer mecanismos angiogênicos para a sua manutenção. 
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Abstract 

 

Background: It is known that angiogenic and antiangiogenic factors are altered in pregnant 

women with preeclampsia (PE), but the pattern of expression of these factors in their newborn 

infants remains unknown.  

Objective: To measure vascular endothelial growth factor (VEGF) and soluble fms-like 

tyrosine kinase-1 (sFlt-1) levels in preterm neonates born to mothers with PE. 

Methods: Neonates with birth weight < 2,000 g and gestational age ≤ 34 weeks were 

included and divided into two groups: born to mothers with and without PE. Exclusion 

criteria were as follows: the neonate was transferred from another institution after 72 hours of 

life; the neonate died before blood collection; major congenital anomalies; inborn errors of 

metabolism; congenital infections (STORCH screen); HIV-positive mothers; multiple 

pregnancies; and mothers with autoimmune disease. Blood was collected from neonates 

within the first 72 hours of life, and a second sample was collected at 28 days of life from 

those who remained hospitalized. VEGF and sFlt-1 levels were measured using the ELISA 

method. 

Results: A total of 88 neonates were included (37 born to mothers with and 51 without PE), 

with mean gestational age of 29.12 ± 2.96 weeks and birth weight of 1223.80 ± 417.48 g. 

VEGF was lower in the group with PE [32.45 (6.36-85.75) vs. 82.38 (35-130.03) pg/mL] (p = 

0.001), and sFlt-1 was higher in the group with PE [1338.57 (418.8-3472.24) vs. 318.13 

(182.03-453.66) pg/mL] (p < 0.001). In the multivariate analysis, VEGF was 80% lower and 

sFlt-1 was 13.48 times higher in the group with PE. sFlt-1 concentration was higher in 

neonates small for gestational age (SGA) than in those appropriate for gestational age (AGA) 

[1044.94 (290.64-3472.24) vs. 372.67 (236.75-860.14) pg/mL] (p = 0.013). In the group with 
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PE, VEGF levels increased [≠ 151.71 (76.55-226.86); p < 0.001) between the first and second 

collection (at 28 days), while sFlt-1 levels decreased [≠ 1941.44 (2757.01-1125.87);  p < 

0.001] between the two measurements.  

Conclusion: Higher sFlt-1 and lower VEGF levels in the group with PE, as well as higher 

sFlt-1 levels in SGA neonates, reflect a predominance of antiangiogenic mechanisms in PE 

and growth restriction. This antiangiogenic state of PE shows a trend toward normalization 

within 28 days of life. 
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INTRODUCTION 

Preeclampsia (PE) is a multisystem disorder characterized by abnormal vascular 

response to placentation, which is associated with increased systemic vascular resistance and 

platelet aggregation and with endothelial cell dysfunction. Proper angiogenesis is essential for 

the development of the placental vasculature. Its regulation is associated with the balance 

between angiogenic and antiangiogenic factors, such as vascular endothelial growth factor 

(VEGF) and soluble VEGF receptor 1 (sVEGFR-1). VEGF acts on endothelial cells by 

binding to its receptor, sVEGFR-1.
1,2

 

 sVEGFR-1, also known as soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1), is a circulating 

antiangiogenic protein that binds to VEGF and inhibits its biological activities. Although sFlt-

1is expressed in endothelial cells and monocytes, it is mainly produced by the placenta during 

pregnancy.
3
 

In the setting of PE, there is poor trophoblast invasion into the maternal spiral arteries 

with consequent reduction in placental perfusion, leading to placental and fetal hypoxia. In 

women with established PE, VEGF concentration is reduced and sFlt-1 concentration is 

elevated,
4-10

 whereas in normotensive women sFlt-1 concentration is at a lower level than in 

preeclamptic women.
11-14

 

PE has a high incidence rate (2-8% of all pregnancies)
15

 and may lead to decreased 

amniotic fluid and abnormal oxygenation,
16

 increasing the risk of preterm delivery.
17

 A 

perinatal mortality rate of 200 per 1,000 has been reported in severe cases of PE between 24 

and 34 weeks’ gestation, and a rate of 800 per 1,000 before 24 weeks’ gestation, in addition to 

a high incidence of small-for-gestational age infants among preeclamptic mothers.
18

 

Moreover, PE has been associated with some complications in the neonatal period, such as 
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hyaline membrane disease,
19-20

 bronchopulmonary dysplasia,
21-23

 retinopathy of prematurity,
24

 

thrombocytopenia,
25

 neutropenia,
26

 and necrotizing enterocolitis.
27

 

 A few studies have compared levels of angiogenic and antiangiogenic factors (VEGF 

and sFlt-1) in mothers with and without PE or in umbilical cord blood of their newborn 

infants.
3,4

 However, although it is known that VEGF and sFlt-1 levels are altered in 

preeclamptic pregnant women, no studies have been performed to detect or analyze the 

pattern of expression of these factors in peripheral blood from preterm neonates born to 

mothers with PE. Therefore, this study aimed to measure VEGF and sFlt-1 levels in preterm 

neonates born to mothers with PE. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The study was approved by the Research Ethics Committee of Hospital de Clinicas de 

Porto Alegre, Brazil (protocol no. 11-0281). Written informed consent was obtained from the 

neonates’ parents or legal guardians prior to their inclusion in the study. 

The study included neonates admitted to the neonatal ICU with birth weight                 

< 2,000 g and gestational age ≤ 34 weeks, born to mothers with and without PE. Exclusion 

criteria were as follows: a) the neonate was transferred from another institution after 72 hours 

of life; b) the neonate died before blood collection; c) neonates with major congenital 

anomalies, inborn errors of metabolism, or congenital infections (STORCH screen); d) 

neonates born to HIV-positive mothers; e) multiple pregnancies; and f) mothers with 

autoimmune disease.  

PE was defined as hypertension (blood pressure ≥ 140/90 mmHg on two separate 

readings) after 20 weeks’ gestation in patients with no previous history of hypertension, 

accompanied by proteinuria (≥ 300 mg/l).
16

 Neonates small for gestational age (SGA) were 
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defined as those below the 10th percentile, according to the growth curve developed by 

Alexander et al.
28

 Sepsis was defined as a positive blood culture, with clinical evidence of 

infection (changes in breathing pattern, hypo/hyperthermia, circulatory or gastrointestinal 

symptoms). 

Blood samples were collected from all neonates within the first 72 hours of life. A 

second blood sample was collected at 28 days of life from those who remained hospitalized 

for this period. No samples were collected exclusively for the study; an additional 1 mL of 

blood was collected during routine blood draws. All neonates were followed up on their 

development from inclusion in the study until hospital discharge or death. 

Blood samples were drawn into tubes containing EDTA and centrifuged at 5000 rpm 

for 10 minutes at 4° C. Plasma was separated and stored at −80° C in Eppendorf tubes. VEGF 

and sFlt-1 measurements were performed using the enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) according to the manufacturer’s instructions (R&D Systems, Minneapolis, MN), as 

performed in previous studies.
3,4,29

 The limit of detection for VEGF was 5 pg/mL, with an 

intra- and inter-assay coefficient of variation of 6.7% and 8.8%, respectively. The limit of 

detection for sFlt-1 was 5 pg/mL, with an intra- and inter-assay coefficient of variation of 

3.8% and 7.0%, respectively. All measurements were performed in duplicate. All samples 

were processed and analyzed in the laboratory of molecular biology of the institution. 

Sample size calculation was based on the study by Catarino et al.
3
 Assuming a level of 

significance of 5% and 80% power, a minimum sample of 50 preterm neonates was required, 

with 25 patients in each group (with and without PE).  

Statistical analysis was performed using the Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). The level of significance was set at p < 0.05. 

Data are expressed as median and interquartile range or mean and standard deviation. 
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Statistical differences between groups were determined by the chi-square test, t test, or Mann-

Whitney test. Factors found to be significant (p < 0.05) in the univariate analysis were used as 

control variables in the multivariate analysis to compare groups. Serial VEGF and sFlt-1 

measurements were compared using a generalized estimating equation with gamma 

distribution and a log link function (after multiple comparisons with Bonferroni correction). 

Graphs were presented as a bee swarm plot using R package version 0.1.1.
30

 

 

RESULTS 

A total of 88 neonates were included in the study (37 born to mothers with and 51 

without PE), with a mean gestational age of 29.12 ± 2.96 weeks and mean birth weight of 

1223.80 ± 417.48 g. The group with PE showed higher gestational age, shorter duration of 

premature rupture of membranes (PROM), and higher incidence of cesarean delivery and of 

SGA delivery than the control group (Table 1). 

At the first blood collection, serum VEGF levels were lower in neonates born to 

mothers with PE [32.45 pg/mL (6.36-85.75)] than in controls [82.38 pg/mL (35-130.03)] (p = 

0.001) (Figure 1), while sFlt-1 levels were higher in neonates born to mothers with PE 

[1338.57 pg/mL (418.8-3472.24)] than in controls [318.13 pg/mL (182.03-453.66)] (p < 

0.001) (Figure 2). These findings remained significant in the multivariate analysis, with 

VEGF levels 80% lower and sFlt-1 levels 13.48 times higher in neonates born to mothers with 

PE (Tables 2 and 3). VEGF and sFlt-1 were analyzed separately in the multivariate model, 

since these two factors are closely related and could not be included in the same model. 

When VEGF and sFlt-1 were compared according to the classification of birth weight, 

sFlt-1 levels were higher in SGA neonates [1044.94 pg/mL (290.64-3472.24)] than in 

neonates appropriate for gestational age (AGA) [372.67 pg/mL (236.75-860.14)] (p = 0.013). 
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As for VEGF, SGA neonates had serum levels similar to those of AGA neonates [45.64 (6.36-

105.67) vs. 70.45 (29.17-126.60) pg/mL] (p = 0.183). 

 At 28 days of life, a second blood sample was obtained from neonates who remained 

hospitalized (n = 40). The mean gestational age in this group was 29 ± 2.14 weeks and mean 

birth weight was 1032.75 ± 233.13 g. In neonates born to mothers with PE (n = 17), VEGF 

concentration was 133.47 pg/mL (92.95-332.03) and sFlt-1 concentration was 114.36 pg/mL 

(79-215.36); in controls (n = 23), VEGF concentration was 168.10 pg/mL (92.51-367.95) and 

sFlt-1 concentration was 134.83 pg/mL (79.88-177.01). There was no difference between the 

two groups (p = 0.575 and p = 0.671, respectively). 

 Between the first (within 72 hours of life) and second (at 28 days of life) 

measurements, there was a significant increase (p = 0.035) in VEGF levels in the group with 

PE (mean difference, 151.71; 95% CI 76.55-226.86; p < 0.001), but no difference between 

measurements in the control group (mean difference, 31.27; 95%CI - 128.68 to 191.23; p = 

0.70). As for sFlt-1 levels, there was a significant decrease between measurements (p = 0.006) 

in the group with PE (mean difference, -1941.44; 95%CI -2757.01 to -1125.87; p < 0.001), 

while controls showed a less pronounced difference (mean difference, -564.88; 95%CI -

1002.39 to -127.37; p = 0.01). 

 

DISCUSSION 

In our study, serum sFlt-1 levels were four times higher in preterm neonates exposed 

to maternal PE than in controls, whereas serum VEGF levels were 2.5 times lower. Even after 

multivariate analysis, higher sFlt-1 and lower VEGF concentrations were maintained in the 

group with PE. Previous studies measuring these substances in umbilical cord blood from 

neonates exposed to PE have also reported higher sFlt-1 levels in the group with PE, with 
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median values of 246 and 417 pg/mL.
3,4

 In our study, the median value was 1,338 pg/mL. The 

higher value found in our sample may be attributed to prematurity, since, in the studies 

mentioned above, patient samples consisted of full-term infants, and it is known that maternal 

sFlt-1 levels are inversely proportional to gestational age.
2
 

Lower VEGF levels were found in umbilical cord blood from neonates born to 

mothers with PE in a previous study.
3
 Increased sFlt-1 concentration is known to be 

associated with decreased VEGF concentration, since sFlt-1 binds to VEGF, leading to 

extremely low levels of free VEGF.
2
 The fact that we found higher sFlt-1levels explains the 

lower levels of VEGF in our study. 

VEGF is a potent stimulator of endothelial cell proliferation, promoting angiogenesis. 

Its receptor, sFlt-1, binds VEGF with high affinity and inhibits its mitogenic activity.
31

 

Hypoxia increases sFlt-1 expression in trophoblasts, leading to decreased levels of free VEGF 

and triggering an antiangiogenic state.
1
 In the setting of PE, placental cells are exposed to 

reduced perfusion due to inadequate trophoblast invasion, leading to elevated sFlt-1 

concentration. Elevated sFlt-1 then binds to VEGF, producing changes in the vasculature of 

organs such as kidney and brain, thus leading to the development of kidney disease and 

hypertension, which are characteristic of PE.
31

 

 The placenta is the main source of sFlt-1, and studies suggest that transplacental 

transfer of this substance to the fetus is more important that fetal production of sFlt-1.
3,4

 As 

for VEGF, it is expressed at sites of active angiogenesis, as it occurs in the fetus. When 

comparing maternal and fetal (via umbilical cord blood) concentrations, higher fetal 

concentrations have been observed.
3
 

Regarding the clinical findings in our sample, the higher incidence of cesarean 

delivery and, consequently, longer duration of PROM may be attributed to an indication for 
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pregnancy interruption in severe cases. Surprisingly, there was no difference between groups 

in the incidence of neutropenia, thrombocytopenia, hyaline membrane disease, 

bronchopulmonary dysplasia,
 
and retinopathy of prematurity, in disagreement with previous 

reports.
19-26

 However, our study was designed only to evaluate factors involved in 

angiogenesis, which is a limitation of the study. Conversely, one strength of this study is its 

uniqueness in the literature. To the best of our knowledge, no study published to date has 

compared VEGF and sFlt-1 levels in blood from preterm neonates born to mothers with PE.  

Intrauterine growth restriction (IUGR) is characterized by an altered placental 

angiogenesis, leading to a reduced supply of oxygen and nutrients to the fetus. The high 

incidence of SGA delivery in the group with PE (70.3%), which is higher that rates reported 

in the literature (15%-50%),
18

 may be related to the high sFlt-1 levels found in our study. 

Studies involving both SGA and neonates exposed to PE have reported higher sFlt-1 levels in 

SGA neonates exposed to PE compared to those born to normotensive mothers.
32

 It is 

possible that exposure of SGA neonates to elevated sFlt-1 concentrations leads to vascular 

effects that, in the long term, may play an important role in the association of low birth weight 

with risk of cardiovascular disease in the future.
32,33

 We found no difference in VEGF levels 

when SGA and AGA neonates were compared, contrary to what has been previously reported 

in full-term neonates.
34

 However, sFlt-1 levels were 2.8 times higher in our SGA neonates, 

compared with AGA neonates, which is consistent with findings previously reported in full-

term neonates.
31

 In the setting of PE, the placenta produces high levels of sFlt-1, which binds 

to VEGF.
35

 However, elevated sFlt-1 concentration can also be observed in cases of chronic 

intrauterine hypoxia without PE.
31

 

 Over the first days of life, there seems to be a change in the pattern of sFlt-1 and 

VEGF concentration in preterm neonates. We can observe a decrease in sFlt-1 and, 

consequently, an increase in VEGF levels, which are required for the normal functioning of 
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cells, in a way to regulate microvascular permeability and the maintenance of microvessels.
31

 

Decreased sFlt-1 and increased VEGF concentration may be associated with a gradual 

initiation of ex utero angiogenesis, a prerequisite for tissue growth and development,
36

 which 

is possibly enhanced in SGA neonates (catch-up growth).
31

 The postnatal increase in VEGF 

concentration may be related to its expression in the epithelial cells of lung alveoli and cardiac 

myocytes.
36

 VEGF plays a protective role in alveolar development, and high VEGF levels are 

associated with a decreased incidence of lung disease in preterm neonates.
37

 In our study, the 

greatest variation in these factors was found in the group with PE, in which there was a 

significant decrease in sFlt-1 and increase in VEGF levels at 28 days of life. 

 

CONCLUSION 

 Higher sFlt-1 and lower VEGF levels were found in preterm neonates exposed to PE, 

as well as higher sFlt-1 levels in SGA delivery, reflecting a predominance of antiangiogenic 

mechanisms in PE and IUGR. The antiangiogenic state of PE shows a trend toward 

normalization with a decrease in sFlt-1 and increase in VEGF concentrations at 28 days of 

life, possibly due to the beginning of extrauterine growth, which requires angiogenic 

mechanisms for its maintenance.  
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Table 1: Characteristics of preterm neonates according to the presence of maternal 

preeclampsia 

 Preeclampsia (n=37) Control (n=51) p 

GA (weeks)
1
 30.81 ±2.34 29.43 ±2.80 0.014 

PROM (hours)
2
 0 (0-0) 0 (0-9.5) 0.001 

Cesarean delivery [n(%)]
3
 35 (94.6%) 23 (45.1%) <0.001 

Birth weight (g)  1215.54±423.08 1229.78±417.48 0.876 

Male  18 (48.6%) 24 (47.1%) 1 

APGAR <7 at 5 min 10 (27%) 7 (13.7%) 0.198 

SGA  26 (70.3%) 11 (21.6%) <0.001 

SNAPPE II 18 (2.5-47) 14 (0-27) 0.231 

Use of O
2
 

Use of CPAP 

Use of VM 

HMD  

Caffeine use  

Sepsis 

Use of vasopressors  

Red blood cell transfusion 

Platelets <150.000  

Neutropenia  

PDA  

Seizures 

IVH grade 3 and 4 

Treatable ROP 

Death  

0 

19 (51.4%) 

17 (45.9%) 

18 (48.6%) 

7 (18.9%) 

1 (2.7%) 

2 (5.4%) 

2 (5.4%) 

8 (21.6%) 

5 (13.5%) 

3 (8.1%) 

1 (2.7%) 

1 (2.7%) 

0 

7 (18.9%) 

 

1 (2%) 

21 (41.2%) 

26 (51%) 

23 (45.1%) 

8 (15.7%) 

0 

7 (13.7%) 

3 (5.9%) 

7 (13.7%) 

5 (9.8%) 

6 (11.8%) 

1 (2%) 

5 (9.8%) 

1 (2%) 

11 (21.6%) 

1 

0.466 

0.802 

0.910 

0.912 

0.420 

0.293 

1 

0.493 

0.736 

0.728 

1 

0.39 

1 

0.971 

¹ t test for independent samples, 
2
 Mann-Whitney test, 

3
 chi-square test.  

GA: gestational age/ PROM: premature rupture of membranes/ SGA: small for gestational age/ CPAP: 

continuous positive airway pressure/ MV: mechanical ventilation/ HMD: hyaline membrane disease/ 

PDA: patent ductus arteriosus/ IVH: intraventricular hemorrhage/ ROP: retinopathy of prematurity. 

 

 

Table 2: Influence of VEGF on neonates born to preeclamptic mothers 

 OR 95%CI p 

GA
1
 1.10 0.85-1.44 0.47 

PROM 0.95 0.78-1.00 0.48 

Vaginal delivery 0.04 0.005-0.19 <0.001 

SGA 6.06 1.69-25.12 0.008 

VEGF 0.20 0.04-0.76 0.02 
1
 Variables with significant differences in the univariate analysis. 

VEGF: vascular endothelial growth factor/ OR: odds ratio/ 95%CI: 95% confidence interval/ GA: 

gestational age/ PROM: premature rupture of membranes/ SGA: small for gestational age. 
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Table 3: Influence of sFlt-1 on neonates born to preeclamptic mothers 

 OR 95%CI p 

GA
1
 1.20 0.90-1.66 0.22 

PROM 0.96 0.81-1 0.50 

Vaginal delivery 0.13 0.018-0.68 0.026 

SGA 4.07 1.08-17.05 0.042 

sFlt-1 13.48 2.66-98.96 0.004 
1
 Variables with significant differences in the univariate analysis. 

sFlt-1: soluble fms-like tyrosine kinase-1/ OR: odds ratio/ 95%CI: 95% confidence interval/ GA: 

gestational age/ PROM: premature rupture of membranes/ SGA: small for gestational age. 

 

 

 

Figure 1: Serum vascular endothelial growth factor (VEGF) levels within the first 72 hours of life in 

the groups with preeclampsia (PE) and without PE (control). The horizontal bar represents the median 

value (p=0.001, Mann Whitney test). 
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Figure 2: Serum soluble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) levels within the first 72 hours of life in the 

groups with preeclampsia (PE) and without PE (control). The horizontal bar represents the median 

value (p<0.001, Mann Whitney test). 
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Abstract 

 

Introduction: In cells that express both vascular endothelial growth factor (VEGF) and 

placental growth factor (PlGF), VEGF/PlGF heterodimers are known to form. However, the 

role of this substance in neonates born to mothers with preeclampsia (PE) is unknown. 

Objective: To measure VEGF/PlGF levels in preterm infants born to mothers with PE. 

Methods: Neonates with birth weight < 2,000 g and gestational age ≤ 34 weeks were enrolled 

and divided into two groups: those born to mothers with PE and those without maternal PE 

(controls). Neonates transferred from outside hospitals after the 72nd hour of life were 

excluded, as were those who died before blood collection, those with major congenital 

malformations or inborn errors of metabolism, and mothers with multiple pregnancies, 

STORCH complex infections, HIV, or autoimmune conditions. Blood was collected within 72 

hours of birth and again at 28 days (except from infants who were discharged sooner). 

VEGF/PlGF levels were measured by ELISA. 

Results: The sample included 73 neonates (24 born to mothers with PE and 49 without PE. 

Mean gestational age was 30.32 ± 2.88 weeks and mean birth weight was 1288.62 ± 462.22 g. 

Median VEGF/PlGF levels were significantly higher among infants born to mothers with PE 

(20.69 pg/mL [12.79-52.86] vs. 12.19 pg/mL [0.03-21.58], p = 0.003). These findings held on 

multivariate analysis, with VEGF/PlGF levels 1.05-fold higher in the PE group. VEGF/PlGF 

levels were inversely proportional to birth weight (p < 0.001, r = - 0.418). There were no 

between-group differences in blood samples collected at age 28 days. 

Conclusion: Higher VEGF/PlGF levels were found in preterm infants exposed to PE. The 

predominant antiangiogenic state observed in these infants affected their weight at birth, with 

VEGF/PlGF levels inversely proportional to birth weight. 



 
 

116 

 

INTRODUCTION 

Preeclampsia (PE) is a multisystem disorder characterized by an abnormal vascular 

response to placental development, with increased systemic vascular resistance, increased 

platelet aggregation, and endothelial cell dysfunction. Angiogenesis plays an essential role in 

the vascular development of the placenta, and a proper balance between angiogenic and 

antiangiogenic factors is paramount for this development to occur adequately
1
. The 

angiogenic factors involved in this process include vascular endothelial growth factor (VEGF) 

and placental growth factor (PlGF). 

VEGF is a glycoprotein with strong mitogenic and angiogenic effects. It is found in 

activated macrophages, keratinocytes, renal glomerular epithelium, hepatocytes, aortic 

smooth muscle cells, and trophoblasts
1-2

. PlGF is a protein in the VEGF family with similar 

angiogenic activity, but with weak mitogenic and chemoattractant properties as compared 

with VEGF. PlGF secretion by trophoblasts is responsible for initiating and coordinating 

vascularization of the placenta during early embryogenesis. This factor is also found in 

several organs and tissues, including the heart, lung, thyroid, skeletal muscle, and adipose 

tissue
3
. Both proteins bind the same receptor, sVEGFR-1 or sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine 

kinase 1), which acts as an antiangiogenic factor. In the presence of PE, there is a decrease in 

VEGF and PlGF levels and an increase in sFlt-1
4-5

; therefore, PE is characterized by a 

predominantly antiangiogenic state. 

In cells expressing both VEGF and PlGF, formation of VEGF/PlGF heterodimers 

occurs. The VEGF/PlGF heterodimer is known to be 20-fold to 50-fold less potent than the 

VEGF homodimer
3
. However, studies have reported both angiogenic and antiangiogenic 

effects of VEGF/PlGF, which demonstrates how little is known of the actions of this protein 

in vivo
6
. 
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PE is a common condition, occurring in 2-8% of all pregnancies
7
, and is associated 

with increased incidence of preterm labor
8 

and infants small for gestational age (SGA)
9
. 

Furthermore, PE is associated with several complications in the neonatal period, including 

hyaline membrane disease
10-11

, bronchopulmonary dysplasia
12-14

, retinopathy of prematurity
15

, 

thrombocytopenia
16

, neutropenia
17

, and necrotizing enterocolitis
18

. 

No studies have measured VEGF/PlGF heterodimer levels in neonates born to mothers 

with PE. Within this context, the present study sought to measure this parameter in preterm 

infants born to preeclamptic mothers and compare levels to those of preterm infants born to 

mothers without PE. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This study was approved by the Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 

Research Ethics Committee with judgment number 11-0281. Written informed consent was 

obtained from the parents or guardians of all included neonates prior to study enrollment.  

We enrolled newborn infants admitted to the neonatal intensive care unit (NICU) of 

the study facility with a birth weight < 2,000 g and gestational age ≤ 34 weeks, regardless of 

presence or absence of maternal PE. Neonates transferred from an outside hospital after the 

72nd hour of life were excluded from the sample, as were those who died before blood 

collection, those with major congenital malformations or inborn errors of metabolism, and 

mothers with multiple pregnancies, STORCH complex infections, HIV, or autoimmune 

conditions. PE was defined as hypertension (two blood pressure measurements ≥ 140/90 

mmHg obtained on different occasions) presenting after 20 weeks of pregnancy, in women 

with no history of hypertension, with concomitant proteinuria (≥ 300 mg/l)
19

. Neonates were 

defined as SGA when below the 10th percentile on the Alexander growth curve
20

. Sepsis was 
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defined as positive blood cultures with clinical signs or symptoms (changes in respiratory 

pattern, hypothermia/hyperthermia, gastrointestinal or circulatory manifestations).  

All patients underwent blood collection during the first 72 h of life. Neonates who 

remained in hospital at age 28 days underwent a second blood collection at that time. No 

blood collection was performed exclusively for research purposes; all samples were obtained 

for routine clinical testing, with an additional 1 mL drawn for study analysis. Neonates were 

followed from the time of study enrollment until hospital discharge or death. 

Blood samples were collected into EDTA-containing tubes, centrifuged at 5000 rpm 

for 10 min at 4
o
 C, and the plasma separated into Eppendorf microcentrifuge tubes and stored 

at -80
o
 C until analysis. VEGF/PlGF levels were measured by the enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) method in accordance with manufacturer instructions (R&D 

Systems, Minneapolis, MN). The limit of detection was 3.35 pg/mL, and the intra- and inter-

assay coefficients of variation were 4% and 6% respectively. All measurements were obtained 

in duplicate. Analyses and readings were performed at the UAMP-HCPA laboratory. 

As there were no previous investigations to guide our sample size calculation, we 

arbitrarily decided to enroll all consecutive preterm neonates admitted until the sample 

included 24 preterm infants born to mothers with PE. All statistical analyses were carried out 

in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), and the significance level was set at p < 

0.05. Variables were expressed as median (interquartile range) or mean (standard deviation) 

as appropriate. The chi-square, t, and Mann-Whitney U tests were used to evaluate between-

group differences. Variables with p < 0.05 on between-group comparison by univariate 

analysis were selected as controls for multivariate analysis. Spearman’s coefficients were 

used to test for correlations among the parameters of interest. Graphs were plotted in the 

beeswarm add-on package for the R statistical environment
21

. 
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RESULTS 

The sample comprised 73 patients (24 born to mothers with PE, 49 non-PE controls), 

with a mean gestational age of 30.32 ± 2.88 weeks and a mean birth weight of 1288.62 ± 

462.22 g. Compared with control infants, those born to mothers with PE had a lower 

gestational age and shorter PROM time, a higher incidence of cesarean delivery and SGA, 

lower birth weight, and higher SNAPPE II score (Table 1).  

Serum VEGF/PlGF levels at first collection were higher in the PE group than in the 

control group (20.69 pg/mL [12.79-52.86] vs. 12.19 pg/mL [0.03-21.58] respectively, p = 

0.003) (Figure 1). These findings held after multivariate analysis, with VEGF/PlGF levels in 

the PE group 1.05 times higher than in controls (Tables 2 and 3). Multivariate analysis was 

performed with birth weight and SGA separately, as the two variables are directly related and 

could not be included in a single model. 

Analysis of the correlation between VEGF/PlGF levels and birth weight revealed that 

VEGF/PlGF levels were inversely proportional to birth weight (p < 0.001, r = - 0.418) (Figure 

2). 

A second blood sample was collected at age 28 days. In this group, the mean 

gestational age was 28.52 ± 2.22 weeks, and the mean birth weight, 1013.33 ± 239.66 g. In 

infants born to mothers with PE (n = 7), the median VEGF/PlGF level was 12.19 pg/mL 

(0.02-20.86); in the control group (n = 14), the median VEGF/PlGF level was 9.81 pg/mL 

(6.47-12.40). There was no significant between-group difference (p = 0.36). 

 

DISCUSSION 

In the present study, preterm neonates with gestational age ≤ 34 weeks and birth 

weight < 2,000 g born to pre-eclamptic mothers had VEGF/PlGF levels significantly higher 
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than those of control neonates. This significant difference remained after multivariate 

analysis.  

In the setting of PE, there is a decrease in levels of VEGF and PlGF and an increase in 

levels of sFlt-1, which has proven antiangiogenic activity
22

. The angiogenic effects of VEGF 

are regulated by the presence of the VEGF/PlGF heterodimer. This heterodimer has weaker 

mitogenic activity, and its formation leads to depletion of VEGF homodimer levels and, 

consequently, a decline in angiogenic activity
23-25

. Furthermore, VEGF/PlGF induces sFlt-1 

formations
26-28

. Through these mechanisms, the VEGF/PlGF heterodimer contributes to the 

antiangiogenic state seen in infants born to mothers with PE.  

Regarding the clinical findings of our sample, the higher incidence of cesarean 

delivery and consequently shorter PROM time are due to the indication of termination of 

pregnancy in the most severe cases of PE. The higher SNAPPE II score is attributable to the 

high incidence of SGA in the PE group. Surprisingly, there were no between-group 

differences in the incidence of neutropenia, thrombocytopenia, hyaline membrane disease, 

bronchopulmonary dysplasia, or retinopathy of prematurity, unlike in previous reports
10-17

; 

nevertheless, our sample was not powered to assess these conditions, which constitutes a 

limitation of the present study. Conversely, one particularly relevant aspect of our study is its 

unique nature, as no previous investigations have ever measured blood VEGF/PlGF levels in 

preterm infants born to mothers with PE. There has been little research into VEGF/PlGF, and 

there are no published studies assessing its effect in similar populations of neonates. 

Intrauterine growth restriction (IUGR) is characterized by a change in placental 

angiogenesis, which deprives the fetus of oxygen and nutrients. The high incidence of SGA in 

the PE group (70.8%), exceeding even that reported in the literature
9
 (15-50%), may be 

related to the high VEGF/PlGF levels of our sample, as we found an inversely proportional 

association between birth weight and VEGF/PlGF levels. This high incidence of SGA is a 
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cause for concern, given the well-established association between low birth weight and future 

risk of cardiovascular disease
1
. The role of VEGF/PlGF in long-term vascular changes is 

unknown, but sFlt-1 has been associated with such alterations
29-30

. As both have 

antiangiogenic effects, VEGF/PlGF may act in a similar fashion. 

 The pattern of VEGF/PlGF levels in preterm infants varied over time. Concentrations 

of the VEGF/PlGF heterodimer decreased both in the PE group and in the control group. This 

decrease in heterodimer levels and, consequently, in antiangiogenic status is probably related 

to the onset of extrauterine angiogenesis, a prerequisite for tissue growth and development
31

. 

 

CONCLUSION 

Higher VEGF/PlGF levels were found in neonates exposed to PE. The antiangiogenic 

status predominating in these neonates had an impact on their weight at birth, with 

VEGF/PlGF levels inversely proportional to birth weight. These findings support a need for 

further studies to elucidate the role of this substance in the fetal and neonatal period. 
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Table 1: Profile of preterm infants in the preeclampsia and control groups 

 Preeclampsia (n= 24) Control (n= 49) p 

GA (weeks) 
1
 30.42±2.53 30.27±3.06 0.83 

PROM (hours)
2
 0 (0-0) 0 (0-17) 0.003 

Cesarean delivery [n(%)]
3
 23 (95.8%) 21 (42.85%) <0.001 

Birth weight (g)  1132.50±446.71 1365.08±454.65 0.043 

Male sex 11 (45.83%) 21 (42.85%) 1 

5-min APGAR <7  7 (29.16%) 5 (10.2%) 0.051 

SGA 17 (70.83%) 14 (28.57%) 0.001 

SNAPPE II 23 (12-48.5) 10 (0-24) 0.005 

Supplemental O2
 
 

CPAP  

Mechanical ventilation 

HMD 

Caffeine 

Sepsis  

Vasopressors 

RBC transfusion 

Platelets <150,000  

Neutropenia 

PDA 

Seizures 

PIVH grade 3/4 

Treatable ROP 

Death 

0 

10 (41.66%) 

14 (58.33%) 

13 (54.16%) 

4 (16.66%) 

0 

2 (8.33%) 

2 (8.33%) 

7 (29.16%) 

3 (12.5%) 

2 (8.33%) 

0 

1 (4.16%) 

0 

5 (20.83%) 

2 (4.08%) 

20 (40.81%) 

23 (46.93%) 

21 (42.85%) 

8 (16.32%) 

1 (2%) 

8 (16.32%) 

3 (6.12%) 

6 (12.24%) 

3 (6.12%) 

7 (14.28%) 

0 

5 (10.2%) 

1(2%) 

9 (18.36%) 

1 

1 

0.5 

0.5 

1 

1 

0.48 

1 

0.10 

0.38 

0.70 

 

0.66 

 

1 

¹ t-test for independent samples, 
2
 Mann-Whitney U test,  

3
 Chi-square test.   

*GA, gestational age; PROM, premature rupture of membranes; SGA, small for gestational age; 

CPAP, continuous positive airway pressure; HMD, hyaline membrane disease; RBC, red blood cells; 

PDA, patent ductus arteriosus; PIVH, periventricular/intraventricular hemorrhage; ROP, retinopathy 

of prematurity. 

 

Table 2: Influence of VEGF/PlGF levels in neonates born to mothers with preeclampsia, 

accounting for birth weight 

 OR 95%CI p 

GA
1
 2.79 1.42-5.47 0.003 

PROM 0.96 0.87-1.06 0.42 

SNAPPE II 1.01 0.97-1.06 0.38 

Birth weight 0.99 0.99-0.99 0.008 

VEGF/PlGF 1.05 1.00-1.10 0.025 
1
 Variables exhibiting significant difference on univariate analysis. 

GA, gestational age; PROM, premature rupture of membranes. 
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Table 3: Influence of VEGF/PlGF levels in neonates born to mothers with preeclampsia, 

accounting for small for gestational age status 

 OR 95%CI p 

GA
1
 1.23 0.85-1.78 0.25 

PROM 0.94 0.84-1.06 0.35 

SNAPPE II 1.02 0.99-1.07 0.15 

SGA 4.25 1.03-17.50 0.045 

VEGF/PlGF 1.05 1.00-1.10 0.027 
1
 Variables exhibiting significant difference on univariate analysis. 

GA, gestational age; PROM, premature rupture of membranes; SGA, small for gestational age. 

 

 

 

Figure 1: Serum VEGF/PlGF levels within the first 72 hours of life in the PE and control 

groups. Horizontal bar denotes median (Mann-Whitney U), p=0.003. 
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Figure 2: Correlation between VEGF/PlGF levels and birth weight. 
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ANEXO I 

 

Escore de SNAPPE II 

 

Variáveis       Pontuação 

Pressão Sanguínea  Média ≥ 30   0  

  20-29    9 

  < 20  19 

Menor temperatura > 35,6    0 

  35-35,6    8 

  < 35  15 

PO2/FIO2 > 2,49    0 

  1-2,49    5 

  0,3-0,99  16 

  < 0,3  28 

Menor Ph sérico ≥ 7,2    0 

  7,1-7,19    7 

  < 7,1  16 

Convulsões múltiplas Não    0 

  Sim  19 

Débito urinário ≥ 1    0 

  0,1-0,9    5 

  < 0,1  18 

APGAR  ≥ 7    0 

  < 7  18 

Peso de nascimento ≥ 1.000 g    0 

  750-999 g  10 

  < 750 g  17 

PIG  > P3    0 

  < P3  12 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 Gostaria de convidar o paciente, sob a sua responsabilidade, para participar da 

pesquisa, em andamento nesta UTI Neonatal, “Fatores angiogênicos e antiangiogênicos em 

pretermos filhos de mães com e sem pré-eclâmpsia”, realizada pela Dra. Cláudia Hentges, sob 

a orientação do Dr. Renato Procianoy. 

 O objetivo do trabalho é analisar a influência destes fatores formadores de vasos 

sanguíneos no recém-nascido prematuro. O papel dessas substâncias nos primeiros dias de 

vida do bebê ainda é desconhecido. 

 Para entender melhor as consequências dessas substâncias no bebê prematuro, solicito 

seu consentimento na admissão do seu filho no estudo. Seu filho não será submetido ao 

exame de sangue exclusivamente para a pesquisa. Será coletada uma pequena amostra de 

sangue (1 mL) juntamente com o sangue coletado para os exames de rotina na UTI neonatal. 

Em caso de desistência da participação na pesquisa, não haverá nenhum prejuízo no 

atendimento de seu filho. Os resultados serão publicados sem que apareça o nome dos 

participantes.  

Eu,  _____________________________________ , responsável pelo recém-nascido 

 ______________________________________________ , fui informado dos objetivos do 

estudo e sua justificativa. Recebi informações sobre o procedimento no qual meu filho está 

envolvido. Todas as minhas dúvidas foram respondidas com clareza e sei que poderei solicitar 

novos esclarecimentos a qualquer momento, contatando a pesquisadora para esclarecimento 

de eventuais dúvidas (3359-8142). 

 Declaro, portanto, que autorizo a inclusão de meu filho na pesquisa realizada pela Dra. 

Cláudia Hentges, sob orientação do Dr. Renato Procianoy. 

 

Assinatura do responsável  _____________________________________________________  

 

 

Assinatura da pesquisadora  ____________________________________________________  

 

 Data: ___/____/____ 
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO 

 

ID  _______________________________________  

Registro  __________________________________   

N
o
  _____  DN  ____ /  ____ /  _____      SEXO: 1. F      2. M   (  ) 

 

História obstétrica: 

IGO: ___________ G ___ P ____C_____Ab ____  

Pré-eclâmpsia Sim ( ) Não ( ) 

Bolsa rota (  )  ______________  horas 

 

Parto: 

Vaginal (  ) Vaginal + fórceps (  ) Cesárea (  )  

PN:  __________  g IG (sem)  _________  Classificação IG: PIG (  ) AIG (  ) GIG (  ) 

APGAR: 1
o
 min.  _________  5

o
 min  _________  10

o
 min  _________  

 

Evolução neonatal na primeira coleta: 

Uso de O2 (  ) CPAP (  )  VM (  )  DMH (  )  

Uso de cafeína (  )  

Sepse (  ) Uso de ATB (  )      Se sim, qual  _______________________________  

Uso de drogas vasoativas (  ) Se sim, quais  ________________________________________  

Anemia (Hb < 10) (  ) Transfusão de CHAD (  ) 

Plaquetopenia < 150.000 (  ) Plaquetopenia < 100.000 (  )  

 Transfusão de plaquetas (  ) 

Neutropenia < 1.500 (  ) Uso de filgrastima (  ) 

PCA (  ) Se sim, uso de ibuprofeno? (  ) 

Asfixia (  )   Hemorragia cerebral (  ) Se sim, qual grau?  _____________________________  

Leucomalácea periventricular (  )     Crises convulsivas (  )  
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Evolução neonatal na segunda coleta: 

Uso de O2 (  ) CPAP ( )  VM (  )  DMH (  )  

Uso de cafeína (  )  

Sepse (  )         Uso de ATB (  )        Se sim, qual  ___________________________________  

Uso de drogas vasoativas ( ) Se sim, quais  ________________________________________  

Anemia (Hb < 10) (  ) Transfusão de CHAD (  ) 

Plaquetopenia < 150.000 (  ) Plaquetopenia < 100.000 (  )  

 Transfusão de plaquetas (  ) 

Neutropenia < 1.500 (  ) Uso de filgrastima (  ) 

PCA (  ) Se sim, uso de ibuprofeno? (  ) 

Asfixia (  )     Hemorragia cerebral (  )   Se sim, qual grau?  ___________________________  

Leucomalácea periventricular (  )   Crises convulsivas (  )  

ROP (  ) Se sim qual grau?  ____________________________________________________  

Alta (  ) Óbito (  ) 

1 – SIM    2 – NÃO 

 


