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INTRODUÇÃO

A placenta é um órgão altamente vascularizado sendo formado por tecidos,

tanto materno quanto tecidos embrionários, localizado na parte superior do

útero(HERLIHY & MAEBIUS, 2002), sendo de grande importância para

uma gravidez saudável e para o desenvolvimento do feto(CORRÊA et al.,

2006).

Durante o desenvolvimento do feto a placenta passa por elevação de grau,

conhecida como maturação ou calcificação, para identificar o crescimento e

desenvolvimento fetal. Essa maturação também pode ocorrer através do

uso de nicotina que favorece alterações da circulação útero placentária,

que pode reduzir a perfusão do tecido fetal, podendo causar restrição de

crescimento (RCF) (WERLER, et al. 1985), além de causar vasoconstrição

e diminuição da oxigenação (LAMBERS & CLARK, 1996).

A placenta possui algumas funções , sendo o metabolismo, que auxilia na

síntese de glicogênio, outra função é o transporte de gases, como o

oxigênio, transporte de nutrientes, oriunda da alimentação materna e

secreção endócrina (MOORE, L. K.; PERSAUD, T. V. N. 2012).

A placenta se desenvolve no período embrionário a partir do trofoblasto,

que são células que dá origem a placenta e ao córion, desenvolvendo

também o saco coriônico e suas vilosidades clínica. As vilosidades

coriônicas, estão associadas a cápsula decídua, que são camada funcional

do endométrio, sendo dividida em decídua basal, capsular e parietal.

GRAU PLACENTÁRIO

A placenta pode ser identificada segundo a análise de Peter A.Grannun e

1979, ressaltando sobre a maturação da placenta segundo o grau de

avaliação ultrassônica, identificado a placenta em cores cinzas em toda a

estrutura da placenta, identificando idade gestacional, quantidade de cálcio,

sendo então classificadas como placenta grau 0, grau l, grau ll e grau lll,

fixando assim um padrão de identificação, intensidade e maturação.

MATURAÇÃO PLACENTÁRIA
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Na gestação a calcificação pode ocorrer devido a vários fatores dentre eles

o tabaco, uma substância nociva ao feto, podendo ocorrer restrição de

crescimento, a redução da perfusão tecidual do feto (RCF) (WERLER, et al.

1985), ocasionando vasoconstrição e diminuição da oxigenação

(LAMBERS & CLARK, 1996). Além do tabaco alguns outros fatores

ocasionam o amadurecimento placentário, bem como o álcool, deficiência

nutricional (LEVIE et al., 2018) , o uso indiscriminado de fármacos como o

AINES, analgésico (ABDYELKAREN & MUSTAFA, 2017).
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