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RESUMO 

 

Objetivo: Investigar a prevalência e os fatores associados às Síndromes 

Hipertensivas Gestacionais (SHG) em unidades de saúde de referência da região do 

Seridó Norteriograndense. Metodologia: Estudo epidemiológico descritivo, com 

abordagem quantitativa e corte transversal. O estudo se desenvolveu em duas 

unidades de saúde de referência ao atendimento de pré-natal de alto risco na região 

do Seridó e duas Unidades Hospitalares, referência hospitalar ao parto, situadas nos 

municípios de Caicó e Currais Novos. A amostra foi de 673 pacientes, 

estabelecendo proporcionalidade por local e ano.  A coleta de dados ocorreu durante 

o mês de dezembro de 2016, através de prontuários impressos. A escolha dos 

prontuários foi realizada de maneira intencional, estabelecendo a contagem a cada 

dez, seguindo a mesma sequência. Realizou-se análise descritiva, bivariada através 

do teste Qui² ou exato de Fisher e multivaridada por meio de regressão logística 

binária. O Projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP - UERN, e obteve o seguinte 

número CAAE: 56109116.1.0000.5294. Resultados: A prevalência de SHG foi de 

4.5% e o tipo mais frequente foi à hipertensão gestacional. A idade das mulheres foi 

igual ou inferior a 25 anos e realizaram um número de consultas pré-natal inferior ao 

preconizado pelo Ministério da Saúde. Verificou-se associação estatisticamente 

significativa entre as mulheres que realizaram previamente o parto por via cesariana, 

apresentaram histórico pessoal e familiar de SHG, faziam o uso de medicação, 

apresentavam doenças pré-existentes e faziam o uso de metildopa e captopril. 

Conclusão: Constatou-se que é imprescindível realizar o rastreio, tratamento e 

acompanhamento apropriados as gestantes portadoras das SHG, buscando, desta 

forma, diminuir as complicações e óbitos materno-fetais. Momentos de capacitação e 

de formação em saúde são fundamentais para a construção de conhecimentos que 

possibilitarão atualizações e mudanças na assistência ao pré-natal e parto no Brasil. 

 

Descritores: prevalência; hipertensão induzida pela gravidez; fatores de risco. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Objective: To investigate the prevalence and factors associated with Gestational 

Hypertensive Syndromes inpregnancy women attended at reference health units in 

the Seridó Norteriograndense region. Methodology: Descriptive epidemiological 

study, with a quantitative and cross-sectional approach. The study was carried out in 

two health units of reference to high-risk prenatal care in the Seridó region and two 

Hospital Units, hospital reference at delivery, located in the municipalities of Caicó 

and Currais Novos. The sample consisted of 673 patients, establishing 

proportionality by location and year. The collection of data occurred during the month 

of December 2016, through printed medical records. The choice of medical records 

was made intentionally, establishing the count in ten, following the same sequence. A 

descriptive, bivariate analysis was performed using the Qui² or Fisher Exact and 

multivariate tests using Binary Logistic Regression. The research project was 

approved by CEP - UERN, and obtained the following CAAE number: 

56109116.1.0000.5294. Results: The prevalence of HSP was 4.5% and the most 

frequent type was gestational hypertension. The women's age was 25 years or less 

and they performed a number of prenatal consultations lower than that 

recommended by the Ministry of Health. There was a statistically significant 

association between women who had previously delivered via caesarean section, 

had a personal and family of HSP, used medication, had preexisting diseases, and 

used methyldopa and captopril. Conclusion: it was found the importance that is 

essential screening, treatment and follow-up of pregnant women with HSP, thus 

seeking to reduce maternal-fetal complications and deaths. Training and health 

training moments are fundamental for the construction of knowledge that will enable 

updates and changes in prenatal care and childbirth in Brazil. 

 

 

Keywords: prevalence; pregnancy-induced hypertension; risk factors. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A gestação é permeada de mudanças físicas e emocionais na vida da mulher. 

É um período em que seu próprio corpo se prepara para acolher, nutrir e trazer a 

vida um novo ser. Além disso, existe a necessidade de adaptação da própria 

gestante a sua nova imagem, o que requer maior atenção e cuidados com a sua 

saúde, visando garantir o bem-estar materno e fetal (BRASIL, 2012). 

As alterações fisiológicas observadas no organismo da mulher são 

decorrentes, principalmente, de fatores hormonais e mecânicos, considerados 

normais durante o estado gravídico.   

Essas modificações podem ser divididas em sistêmicas e dos órgãos genitais. 

As sistêmicas correspondem a alterações nos sistemas cardiovascular, sanguíneo, 

urinário, respiratório, digestório, endócrino, na pele, nos fâneros, nas glândulas 

mamárias, na postura, na deambulação e no metabolismo, e dos órgãos genitais 

correspondem às alterações na vulva, na vagina e no útero (MONTENEGRO; 

REZENDE FILHO, 2017).    

Para facilitar a compreensão da mulher sobre as alterações no seu corpo 

durante essa fase da vida, bem como contribuir para o acompanhamento do 

desenvolvimento do bebê, esse período é dividido em trimestres, contados a partir 

de semanas gestacionais (BRASIL, 2014). 

No 1º trimestre (de 0 até a 13ª semana gestacional)  ocorre a adaptação da 

mulher com seu próprio corpo e seus sentimentos, trazendo sensações ora de 

prazer, ora de desconforto. No 2º trimestre (da 14ª até a 26ª semana gestacional) o 

corpo e a emotividade aumentam. A gestante começa a perceber os primeiros 

movimentos dentro de sua barriga. No 3º trimestre (da 27ª até a 40ª ou 41ª semana 

gestacional) corresponde a etapa final da gestação. É o momento em que a gestante 

e seu bebê se preparam para uma grande mudança (BRASIL, 2014). 

O desenvolvimento fetal inicia-se com a fecundação, quando o 

espermatozoide se funde com o óvulo para dar origem ao ovo, célula que representa 

o surgimento do novo ser (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017).    
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   Os 23 estágios Carnegie do desenvolvimento embrionário humano refletem 

as alterações na aparência externa do embrião durante as primeiras 8 semanas do 

desenvolvimento. Como dispõe na figura 1:  

 

Figura 1 : Estágios Carnegie representativos do desenvolvimento humano nas suas primeiras 

8 semanas.  

Fonte: (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017 apud HILL, 2007).  

 

Em torno da 9ª semana da gestação, já tendo o embrião aparência humana, 

inicia-se o período fetal. A organogênese está quase completa, e o desenvolvimento 

fundamentalmente voltado para o crescimento e a maturação de tecidos e órgãos 

formados na fase embrionária, uma vez que poucas estruturas novas surgem 

durante o período fetal (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017).    

Podem-se destacar os seguintes fatos acerca do período fetal: 

 9ª a 12ª semana: há relativa diminuição do crescimento da cabeça em relação 

ao corpo. A genitália externa de fetos dos sexos masculino e feminino ainda 

aparece indiferenciada até o fim da 9ª semana, e sua forma madura se 

estabelece apenas na 12ª. 

 13ª a 16ª semana: crescimento muito rápido, especialmente do corpo. 

Aparecimento dos centros de ossificação aos raios X, iniciada à 16ª semana.  
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 16ª a 20ª semana: a mãe começa a perceber os movimentos fetais, na 

realidade originados entre 8 e 12 semanas. Ao início da 20ª semana surgem 

lanugem e cabelos, e a pele está coberta de verniz caseoso, material 

constituído pela secreção gordurosa das glândulas sebáceas, e que tem por 

fim proteger a delicada epiderme fetal.  

  Até 22 a 24 semanas, embora todos os órgãos estejam desenvolvidos, o feto 

é incapaz de existência extrauterina, principalmente pela imaturidade do 

sistema respiratório. Entretanto, a moderna assistência aos conceptos pré-

termo tem aumentado a sobrevivência de produtos de idade gestacional muito 

pequena, cada dia reduzida com o aprimoramento dos cuidados pediátricos. 

 

O tecido adiposo se desenvolve rapidamente durante as 6 a 8 últimas 

semanas, fase dedicada, principalmente, ao crescimento de tecidos e à preparação 

dos sistemas envolvidos na transição da vida intrauterina para a extrauterina.    

Dentro do útero gravídico, a unidade decíduo-fetoplacentária produz uma 

quantidade extraordinária de hormônios esteroides, protéicos e neuropeptídicos. 

Essas novas unidades conduzem ao fluxo unidirecional de nutrientes da mãe para o 

concepto, facultam ambiente favorável para o desenvolvimento in útero, o 

crescimento celular e o amadurecimento, além de sinalizarem o momento em que o 

produto está pronto para a vida extrauterina (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 

2017).    

Contudo, enquanto a maioria das mulheres vivencia esse momento sem 

intercorrências, ocasionando um desfecho perinatal favorável, outras por sua vez, 

podem ter a evolução da gravidez de forma adversa e serem consideradas 

gestantes de risco.  

A gestação de risco trata-se de uma situação limítrofe que pode implicar 

riscos tanto para a mãe quanto para o feto e há um determinado número de 

gestantes que, por características particulares, apresentam maior probabilidade de 

evolução desfavorável (BRASIL, 2012).  

De acordo com dados publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

em 2016, aproximadamente 830 mulheres morrem no mundo a cada dia por 

complicações evitáveis relacionadas com a gestação, o parto e o puerpério.  

Para estimar o risco de morte de mulheres ocorrida durante a gravidez, o 

aborto, o parto ou puerpério, atribuída a causas relacionadas ou agravadas pela 
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gravidez, ou por medidas tomadas em relação a ela, utiliza-se a Razão de 

Mortalidade Materna (RMM), definida como a relação entre o total de mortes 

maternas divididas pelo total de nascidos vivos, multiplicado por 100.000, como 

apresentado na figura 2 (SOUZA et al, 2013).  

 

 

Figura 2: Fórmula para cálculo da Razão de Mortalidade Materna (RMM).  

Fonte: (SOUZA et al, 2013 apud LUIZAGA et al, 2010) 

 

A atual RMM nos países em desenvolvimento é de 230 por 100 mil nascidos 

vivos, enquanto que nos países desenvolvidos a média é de 16 por 100 mil. Essa 

proporção 14,3 vezes maior, o que revela uma grave divisão social nos países em 

desenvolvimento, uma vez que quase 99% das mortes maternas ocorrem nessas 

localidades e atingem, principalmente, mulheres pobres e vulneráveis (WHO, 2016).  

A RMM brasileira, em 1990 era de 143 mortes por 100 mil nascidos vivos, e 

deveria, portanto, chegar a valores inferiores a 35 até 2015, uma vez que no ano 

2000 o Brasil assumiu o compromisso proposto pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), de cumprir os Objetivos do Milênio até 2015. Dos quais o 5º objetivo 

consistia em melhorar a saúde das gestantes, com a meta de reduzir em três 

quartos a RMM (IPEA, 2014).  

O Brasil não conseguiu atingir a meta estimada, porém houve uma diminuição 

de 58% entre 1990 e 2015, de 143 para 60 óbitos maternos por 100 mil nascidos 

vivos. Levando em consideração os dados de 2010 e 2015, a proporção da 

mortalidade materna diminuiu de 12%, saindo de 67,9 para 60 óbitos por 100 mil 

nascidos (WHO, 2016).  

Apesar do bom desempenho nacional, deve-se analisar atentamente a 

mortalidade nas Regiões e demais localidades do país. Por exemplo, em termos 

regionais, em 2014 a cada 100 mil nascidos vivos, 78,6 mães morreram na Região 

Norte. 
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O Nordeste apresentou a segunda maior taxa de mortalidade materna (71,3 

mortes/100 mil nascidos vivos), seguido do Centro-Oeste (54,3 mortes/100 mil 

nascidos vivos), Sudeste (54,6 mortes/100 mil nascidos vivos) e do Sul com 37,6 

mortes maternas/100 mil nascidos vivos.  

Em 2014, quatro dos nove estados da Região Nordeste registraram taxas de 

mortalidade materna superiores à meta estimada: Alagoas (104,1 mortes/100 mil 

nascidos vivos), Maranhão (79,4 mortes/100 mil nascidos vivos), Rio Grande do 

Norte (74,8 mortes/100 mil nascidos vivos) e Bahia (73,0 mortes/100 mil nascidos 

vivos). Por sua vez, a Paraíba teve o melhor desempenho no indicador em 2014 

(53,8 mortes/100 mil nascidos vivos) (IDB, 2017).  

 Óbito materno define-se como a morte de uma mulher durante a gestação ou 

dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independente de 

duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou 

agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a 

causas acidentais ou incidentais (WHO, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (2011) definiu que esses óbitos podem ser 

classificados como de causas diretas ou indiretas. Mortes obstétricas de causas 

diretas são aquelas resultantes de complicações obstétricas da maternidade 

(gravidez, parto e pós-parto), a partir de intervenções, omissões, tratamento 

incorreto, ou a partir de uma cadeia de eventos resultantes de qualquer das opções 

acima. Mortes devido a, por exemplo, hemorragia, pré-eclâmpsia/eclâmpsia ou 

aqueles devido a complicações de anestesia ou cesariana. 

Já as mortes obstétricas por causas indiretas correspondem àquelas 

resultantes de doença existente anterior, ou de doenças que se desenvolveram 

durante a gravidez, e que não eram devidas a causas obstétricas diretas, mas 

agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. Por exemplo, as mortes devido ao 

agravamento de uma doença cardíaca ou renal (WHO, 2011).  

As principais complicações, que causam 75% das mortes maternas, são cinco 

(WHO, 2016): 

 hemorragia grave (principalmente após o parto); 

 infecções (geralmente após o parto); 

 hipertensão gestacional (pré-eclâmpsia e eclampsia); 

 complicações no parto; 
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 abortos perigosos. 

 

Dentre esses agravos que podem tornar a gestação de risco, apontam-se as 

Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG), que recebem destaque especial, uma 

vez que tanto no Brasil, como no mundo, representa uma das principais causas de 

óbito materno, associando-se com elevadas taxas de morbidade e mortalidade 

perinatal (SOUZA et al, 2013).  

O desenvolvimento da gestação quando é afetado pelas SHG pode ocasionar 

inadequado crescimento intrauterino do concepto, que é determinado pelo potencial 

genético e influenciado pelo aporte nutricional, e endócrino, ao qual é submetido. 

Isto se deve à placenta, órgão responsável pela oxigenação, nutrição fetal, e de 

interface entre as condições maternas e as necessidades fetais (BARROS, 2010).  

Na VII Diretriz Brasileira de Hipertensão (2016), publicada pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, define-se SHG como a presença de Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) ≥140 mmHg e/ou  Pressão Arterial Diastólica (PAD) ≥90 mmHg, 

considerando-se o 5º ruído de Korotkoff, confirmada por outra medida realizada com 

intervalo de 4 horas. A medida deve ser realizada idealmente com a paciente 

sentada e alternativamente com a gestante em decúbito lateral. 

Como pequenas variações da pressão arterial podem ter significado 

diagnóstico importante na gestação, é necessário tomar cuidados que minimizem os 

erros de aferição. Segundo a OMS e a Federação Internacional de Ginecologia e 

Obstetrícia (FIGO), existem cuidados para a mensuração da pressão arterial na 

gravidez (DUCAN et al, 2013).  

Algumas recomendações e preparo da gestante são importantes na aferição 

da Pressão Arterial (PA). Primeiramente, inicia-se fazendo uma anamnese e explica-

se o procedimento que será realizado. Orienta-se que a paciente precisa estar em 

repouso e não deve conversar durante a medida. Deve-se certificar que a mesma 

não praticou exercícios físicos pelo menos 1 hora antes da medida, que não tenha 

ingerido bebida alcóolica ou que tenha fumado cerca de 30 minutos antes do exame 

(VII DIRETRIZ BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Na prática clínica recomenda-se a seguinte técnica: a paciente deve estar 

sentada, o braço deve estar na altura do coração, com a palma da mão voltada para 

cima e o cotovelo ligeiramente fletido. O manguito deve ter o tamanho adequado 

para o braço da paciente (atenção especial à pacientes obesas). Coloca-se o 
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manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital e estima-se o nível da 

pressão sistólica pela palpação do pulso radial (o reaparecimento corresponderá à 

PA sistólica).  

Em seguida, o manguito até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da 

pressão sistólica e determina-se, pela desinsuflação lenta, a pressão sistólica pela 

ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff). Determina-se a pressão diastólica no 

desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff). Recomenda-se informar os valores 

de pressão arterial obtidos para a paciente (VII DIRETRIZ BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016).  

Para se chegar ao diagnóstico de Hipertensão Arterial (HA) na gravidez a 

medida seriada dos níveis pressóricos continua sendo a melhor forma para o 

diagnóstico e acompanhamento dessa gestante (DUCAN et al, 2013).  

As SHG estão classificadas em: Hipertensão Arterial Crônica, Hipertensão 

Gestacional, Pré-eclâmpsia, Eclâmpsia e Hipertensão Arterial Crônica em conjunto à 

pré-eclâmpsia (AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND 

GYNECOLOGISTS, 2013)  

A Hipertensão Arterial Crônica corresponde a HAS que ocorre antes da 

gravidez ou de 20 semanas de gestação, como também pode ser diagnosticada pela 

primeira vez durante a gravidez e não se resolver até 12 semanas após o parto. 

A Hipertensão Gestacional corresponde a HAS que ocorre após a 20ª 

semana de gestação, mais frequentemente perto do parto ou no puerpério imediato, 

sem proteinúria e pode ser classificada em transitória ou crônica. Transitória - 

quando volta ao normal até a 12ª semana após o parto e Crônica - quando persiste 

além da 12ª semana após o parto. 

A Pré- eclâmpsia corresponde a HAS que ocorre após 20 semanas de 

gestação ou antes, em casos de doença trofoblástica gestacional acompanhada de 

proteinúria, com desaparecimento até 12 semanas pós-parto. Na ausência de 

proteinúria, a suspeita se fortalece quando o aumento da pressão aparece 

acompanhado por cefaleia, distúrbios visuais, dor abdominal, plaquetopenia e 

aumento de enzimas hepáticas. 

Pode ser classificada em leve e grave, sendo considerada grave se vier 

acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas: 

 

 Pressão arterial diastólica igual/maior que 110mmHg 
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 Proteinúria igual/maior que 2,0g em 24 horas ou 2+ em fita urinária 

 Oligúria (menor que 500ml/dia, ou 25ml/hora) 

 Níveis séricos de creatinina maiores que 1,2mg/dL 

 Sinais de encefalopatia hipertensiva (cefaleia e distúrbios visuais) 

 Dor epigástrica ou no hipocôndrio direito 

 Evidência clínica e/ou laboratorial de coagulopatia 

 Plaquetopenia (<100.000/mm3) 

 Aumento de enzimas hepáticas (AST ou TGO, ALT ou TGP, DHL) e de 

bilirrubinas 

 Presença de esquizócitos em esfregaço de sangue periférico 

 

Outros sinais que podem sugerir o diagnóstico são: Acidente Vascular 

Cerebral (AVC); Sinais de insuficiência cardíaca, ou cianose; Presença de Restrição 

de Crescimento Intrauterino (RCIU) e/ou oligohidrâmnio.  

Além disso, na pré-eclâmpsia poderão ocorrer algumas complicações 

conhecidas por Síndrome de HELLP que trata-se do quadro clínico caracterizado por 

hemólise (H = “hemolysis”), elevação de enzimas hepáticas (EL = “elevated liver 

functions tests”) e plaquetopenia (LP = “low platelets count” ).  

A Eclâmpsia corresponde a HAS que caracteriza-se pela presença de 

convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro 

hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva e 

pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato. 

A Hipertensão Arterial Crônica em conjunto à pré-eclâmpsia trata-se do 

surgimento de pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão crônica ou doença 

renal. Nessas gestantes, essa condição agrava-se e a proteinúria surge ou piora 

após 20 semanas de gravidez e pode surgir trombocitopenia  e ocorrer aumento nas 

enzimas hepáticas. 

A etiopatogenia das SHG ainda não é completamente compreendida, bem 

como na patogênese de suas manifestações, no entanto, são conhecidas uma série 

de medidas profiláticas e tratamentos, medicamentosos ou não, para evitar ou tratar 

a hipertensão gestacional e seus desdobramentos. 

O Tratamento Medicamentoso (TM) urgente é indicado em HA grave (PAS > 

155-160 mmHg) e na presença de sinais premonitórios (Committee on Obstetric 

Practice, 2015).  
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O tratamento de HA grave em situações de emergência pode ser feito com 

Nifedipina (10mg oral e repita em 30 minutos se necessário); Hidralazina intravenosa 

(IV) (5 mg, repetir 5-10 mg IV a cada 30 minutos até o máximo de 20 mg) caso haja 

impossibilidade de acesso venoso, realizar administração intramuscular IM-10mg, 

repetindo a cada 20 minutos até o limite de 30mg. Se não houver controle após 

20mg IV ou 30mg IM, considerar outra droga. Assim que a pressão estiver 

controlada, repita se necessário, em 3 horas, a dose inicial (BRASIL, 2012).  

O uso de nitroprussiato de sódio é contraindicado na gestação, exceto como 

última alternativa, devido ao risco de determinar toxicidade para o feto, por 

metabolizar-se em cianeto (SIQUEIRA et al, 2011).  

Em situações que não necessitem usar medicamentos de emergência para 

SHG Souza et al. (2010) enfatiza a importância de determinados anti-hipertensivos e 

seus benefícios para o binômio materno-fetal. A introdução de medicamentos anti-

hipertensivos (metildopa, beta-bloqueadores e antagonistas dos canais de cálcio) 

melhora o prognóstico materno-fetal, evita a deterioração orgânica induzida por 

hipertensão, reduz a incidência de coagulação intravascular disseminada, edema 

pulmonar, insuficiência renal e hepática (SOUZA et al, 2010).  

O Tratamento Não Medicamentoso (TNM) envolve controle ponderal, medidas 

nutricionais, prática de atividades físicas, cessação do tabagismo, controle de 

estresse, entre outros. Porém, não deve ser utilizado isoladamente em situações de 

HAS acima de 150 mmHg persistente por mais de 15 minutos, para evitar lesão 

neurológica irreversível (COMMITTEE ON OBSTETRIC PRACTICE, 2015).  

Em casos mais graves, onde a HAS Ultrapassa 150-160 mmHg deve ser 

considerada de tratamento urgente. Nesse casos, a internação hospitalar deve ser 

indicada, bem como, o  monitoramento e acompanhamento desses níveis 

pressóricos. (CANTWELL et al, 2015). 

 Estudos apontam que não há diferença nos desfechos entre repouso rígido e 

repouso relativo em mulheres com HAS e proteinúria. Repouso relativo no hospital, 

em comparação com atividade rotineira em casa reduz o risco de HAS grave. Não 

há indicação de repouso rotineiramente para hipertensão na gestação (Desfechos 

clínicos semelhantes ocorrem para mães e recém-nascidos entre unidades de 

cuidados pré-natais ou admissão hospitalar, mas as mulheres podem preferir 

hospital-dia).  
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Independente das condições em que a mulher com HAS se encontre, é 

necessário monitoramento da condição materna e fetal. A PA deve ser medida 

periodicamente, com avaliação do peso e diurese diários, e orientação sobre sinais 

vitais (BRASIL, 2012).  

A persistência de níveis tensionais elevados na gestação e no puerpério tem 

acarretado um ônus elevado para saúde pública e para as mulheres acometidas por 

tal patologia. Para tentar explicar a persistência desses valores pressóricos na 

gestação devemos entender que os fatores de risco contribuem para o 

desencadeamento da hipertensão na gestação. 

 Dalmaz et al. (2011) elencou alguns fatores que têm sido descritos como 

predisponentes: história familiar de pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia em gestação 

anterior, gemelaridade, obesidade, nuliparidade, diabetes, hipertensão crônica, e os 

extremos de idade materna, esses elencados como fatores de risco  

No entanto, existem outros determinantes em saúde, que poderão ser 

inseridos nessa causalidade, inclusive de ordem cultural, social e econômica.  

Em um estudo realizado no Paraná, após a avaliação de cada óbito materno 

em decorrência das síndromes hipertensivas gestacionais, os autores concluíram 

que a maioria dos casos poderiam ter sido evitados com diagnóstico precoce, busca 

de gestantes com risco gestacional através da assistência pré-natal e tratamento 

adequado em serviço hospitalar especializado (SOARES et al, 2009). 

São bem conhecidas algumas soluções para prevenir ou tratar complicações. 

Todas as mulheres precisam de acesso ao pré-natal durante a gestação, cuidados 

especializados durante o parto e cuidados e apoio nas primeiras semanas após o 

parto. A saúde materna e neonatal está intimamente relacionada. 

  Aproximadamente 2,7 milhões de recém-nascidos morreram em 2015 e 

outros 2,6 milhões nasceram mortos. É particularmente importante que todos os pré-

natais e partos sejam atendidos por profissionais de saúde treinados, isso poderá 

fazer a diferença entre a vida e a morte materno-fetal (WHO, 2016).  

Uma atenção do pré-natal ao puerpério qualificada é componente essencial e 

indispensável para a redução da morbimortalidade materno-fetal, com a presença de 

profissionais habilitados e treinados na assistência ao parto, infraestrutura adequada 

e tratamento assertivo e eficaz (RICCI, 2008).  

Neste sentido, um estudo teve como objetivo analisar a assistência de 

enfermeiros às gestantes com esta patologia, em hospital de baixo risco obstétrico. 
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Este estudo apontou que a assistência dos profissionais enfermeiros é de suma 

importância no cuidado de gestantes com síndromes hipertensivas, e que, quando 

aliada a uma equipe de outros profissionais, possibilita um trabalho dinâmico e 

resolutivo.  

Além disso, o estudo observou que fatores não institucionais, como as 

lacunas no acompanhamento pré-natal, podem dificultar o cuidado da paciente com 

síndrome hipertensiva gestacional que chega à maternidade (OLIVEIRA et al, 2017).  

A assistência pré-natal pressupõe avaliação dinâmica das situações de risco 

e prontidão para identificar problemas de forma a poder atuar, a depender do 

problema encontrado, de maneira a impedir um resultado desfavorável. A ausência 

de controle pré-natal, por si mesma, pode incrementar o risco para a gestante ou o 

recém-nascido (BRASIL, 2012).  

É importante alertar que uma gestação que está transcorrendo bem pode se 

tornar de risco a qualquer momento, durante a evolução da gestação ou durante o 

trabalho de parto. Portanto, há necessidade de reclassificar o risco a cada consulta 

pré-natal e durante o trabalho de parto (BRASIL, 2012).   

A intervenção precisa e precoce evita os retardos assistenciais capazes de 

gerar morbidade grave, morte materna ou perinatal. Existem vários tipos de fatores 

geradores de risco gestacional. Alguns desses fatores podem estar presentes ainda 

antes da ocorrência da gravidez. Sua identificação nas mulheres em idade fértil na 

comunidade permite orientações às que estão vulneráveis no que concerne ao 

planejamento familiar e aconselhamento pré-concepcional (BRASIL, 2016). 

Assim, é importante que as mulheres em idade reprodutiva, especialmente 

aquelas em situações de vulnerabilidade, tenham acesso aos serviços de saúde e 

oportunidade de estar bem informadas e na melhor condição física possível antes de 

engravidar (BRASIL, 2016).  

O intuito da assistência pré-natal de alto risco é interferir no curso de uma 

gestação que possui maior chance de ter um resultado desfavorável, de maneira a 

diminuir o risco ao qual estão expostos a gestante e o feto, ou reduzir suas possíveis 

consequências adversas (BRASIL, 2012).   

A equipe de saúde deve estar preparada para enfrentar quaisquer fatores que 

possam afetar adversamente a gravidez, sejam eles clínicos, obstétricos, ou de 

cunho socioeconômico ou emocional. Para tanto, a gestante deverá ser sempre 

informada do andamento de sua gestação e instruída quanto aos comportamentos e 
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atitudes que deve tomar para melhorar sua saúde, assim como sua família, 

companheiro (a) e pessoas de convivência próxima, que devem ser preparados para 

prover um suporte adequado a esta gestante (BRASIL, 2016). 

Em síntese, todas as mulheres necessitam de acesso à assistência pré-natal 

de qualidade, atenção ao parto em condições seguras e cuidados apropriados 

depois dele (DREZETT, 2013).  

Mahmoud Fathala, ex-presidente da Federação Internacional de Ginecologia 

e Obstetrícia (FIGO), assinala que “as mulheres não estão morrendo por doenças 

sem tratamento, mas sim porque sociedades inteiras ainda estão decidindo se a vida 

dessas mulheres merece ser salva” (DREZETT, 2013).  

É preciso reconhecer na mortalidade materna um drama violento, evitável, 

inaceitável. E, ao mesmo tempo, um indicador sensível do respeito que uma nação 

tem pela saúde e pelos direitos humanos e reprodutivos das mulheres. 

Diferentemente do que apregoava Martinho Lutero, no século XVI, ao se referir ao 

óbito materno: “Elas que fiquem parindo filhos até morrer por isso (...). É para isso 

que as mulheres existem” (DREZETT, 2013).  

 Neste sentido, o presente estudo ao reconhecer a relevância do tema 

abordado para as políticas de saúde brasileiras, sobretudo, a Política Nacional de 

Promoção a Saúde (PNPS) e a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da 

Mulher (PNAISM), em consonância com o Sistema Único de Saúde (SUS), busca 

Investigar a prevalência e os fatores associados às SHG em gestantes atendidas em 

Unidades de Saúde de Referência da região do Seridó Norteriograndense. 

Esta região foi especialmente escolhida devido à situação obstétrica e 

neonatal em que se encontra permeada de mortes e/ou intercorrências maternas e 

fetais decorrentes, principalmente, de alguma SHG, sejam elas identificadas no 

período gestacional no pré-natal de alto risco ou no momento do parto no hospital de 

referência. A importância destas entidades clínicas e o risco obstétrico e neonatal 

que representa para o binômio (mãe-filho) motiva a realização do presente estudo. 

          A pesquisa torna-se relevante, uma vez que a investigação sobre a 

prevalência e os fatores associados às SHG em gestantes atendidas em Unidades 

de Saúde de Referência da região do Seridó Norteriograndense pretende esclarecer 

e encontrar possíveis características dessas patologias que eventualmente estão 

desencadeando mortalidade materna/fetal na realidade estudada e a partir disso, 
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elaborar possíveis reflexões e meios eficazes que possam reduzir e/ou amenizar o 

número encontrado.  

Partindo destes propósitos, e tendo em vista que os dados encontrados serão 

de fundamental importância para redução de futuras gestações acometidas por 

estas patologias, bem como contribuir para a diminuição dos índices de mortalidade 

materna e neonatal que ainda faz parte da realidade dos países em 

desenvolvimento, evidenciam-se as seguintes questões de pesquisa: qual a 

prevalência e os fatores associados às SHG em gestantes atendidas em Unidades 

de Saúde de Referência da região do Seridó Norteriograndense? Quais as principais 

características encontradas nos prontuários relacionadas às SHG? 

Foram esses questionamentos que impulsionaram a realização deste estudo. 

Tendo em vista que, o desenvolvimento de pesquisas sobre a temática é importante 

para subsidiar intervenções qualificadas e efetivas de educação em saúde, captação 

e o acolhimento de usuárias, em função da melhoria do atendimento a gestação, 

capazes de impactar nas barreiras, na detecção precoce da doença e na incidência 

das síndromes hipertensivas gestacionais em grupos mais vulneráveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



29 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

- Investigar a prevalência e os fatores associados às SHG em Unidades de Saúde 

de Referência da região do Seridó Norteriograndense. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Estimar a prevalência de SHG nos últimos 4 anos;  

- Determinar os fatores associados às SHG;  

- Verificar as principais características relacionadas as SHG; 

- Revisar a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Tipo de Estudo 

 
Trata-se de um estudo epidemiológico, com abordagem quantitativa e corte 

transversal, em que se avaliou a prevalência e os fatores associados das SHG em 

gestantes atendidas na Região do Seridó, situada no Estado do Rio Grande do 

Norte (RN).  

 

3.2. Local da pesquisa  

  
O cenário escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa correspondeu a 

duas unidades de saúde de referência ao atendimento de pré-natal de alto risco na 

Região do Seridó (RN), localizadas no município de Caicó, no Centro Clinico Dr. 

Gerson Alves Feitosa e a outra situada no munícipio de Currais Novos, no Núcleo de 

Saúde Reprodutiva Dr. Ari Galvão.  

 A pesquisa também se desenvolveu em duas Unidades Hospitalares, 

referência hospitalar ao parto, situadas nos municípios de Caicó, na Fundação 

Hospitalar Dr. Carlindo Dantas e em Currais Novos no Hospital Dr. Mariano Coelho.  

Esses dois municípios se destacam por atenderem a 24 munícipios 

circunvizinhos.  

 

Figura 3: Mapa das Microrregiões na Região do Seridó Potiguar 

Fonte: http://historiadoserido.openbrasil.org/2013/08/regiao-do-serido-potiguar.html  

  

http://historiadoserido.openbrasil.org/2013/08/regiao-do-serido-potiguar.html
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3.3. População e Amostra 

 

O número de participantes do estudo baseou-se na população, que 

correspondeu às 12994 gestantes que fizeram acompanhamento no pré-natal e/ou 

realizaram partos nas Unidades de Saúde alocadas no estudo, entre janeiro de 2013 

e dezembro de 2016.  

O intervalo de tempo de quatro anos, delineou-se a partir da uniformidade dos 

dados que existiam nas unidades pesquisadas, tendo em vista que uma das 

unidades não possuía registros de anos anteriores.  

A amostra foi de 673 pacientes, considerando uma margem de erro de 15% 

assumindo uma prevalência de SHG entre as mulheres grávidas de 18,2% 

(COZENDEY et al, 2015) utilizando um intervalo de confiança de 95%.   

O número de prontuários coletados nas unidades de saúde baseou-se em 

proporcionalidade dos dados existentes de acordo com o local e ano.   

Utilizou-se para o cálculo da amostra a fórmula para população infinita e 

posteriormente o ajuste da amostra da população infinita para finita, a qual segue 

abaixo:  

 

 

 

Figura 4: Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra infinita 

Fonte: (LWANGA; LEMESHOW, 1991).  

 

N – 12994  

n – 673 

Z – 1,96 para α = 5% 

P – 18,2% 

  – 15% 

 

Por se tratar de uma população finita, adotar-se-á para a correção do cálculo 

da amostra a seguinte fórmula: 
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 Figura 5: Fórmula de ajuste da amostra da população infinita para finita. 

Fonte: (LWANGA; LEMESHOW, 1991).  

 

3.4. Critérios de Inclusão e Critérios de Exclusão 

 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

Critérios de inclusão: 

 Prontuários de gestantes atendidas nas Unidades de Saúde alocadas no 

estudo;  

 Prontuários de gestantes entre 2013 e 2016.  

Critérios de exclusão: 

 Prontuários considerados incompreensíveis; 

 Prontuários que possuíam 20% das variáveis da pesquisa com informações 

não registradas. 

 

3.5. Descrição de Variáveis 

 

 Com o propósito de compreender como uma ou mais características 

sóciodemográficas, de condições gerais de saúde e gestacionais, se distribuem na 

população de gestantes da região do Seridó Norteriograndense, bem como verificar 

a existência de associações entre as SHG, foram utilizadas as seguintes variáveis:  

- Variável Dependente: SHG 

- Variáveis Independentes: idade, estado civil, ocupação, local de moradia, vacina 

antitetânica, classificação sanguínea, fator Rh, Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL), uso de tabaco, uso de álcool, uso de medicação, Infecção 

Sexualmente Transmissível (IST), doenças preexistentes, tipo de gravidez, tipo de 

parto prévio, histórico pessoal e familiar de SHG, tipo de SHG diagnosticada, 

Diabetes Gestacional (DG), uso de metildopa, toxoplasmose, uso de captopril, má 

formação fetal, Infecção do Trato Urinário (ITU) na gestação, uso de cefalexina, 



33 
 

número de gestações, número de partos, número de abortos, idade gestacional que 

descobriu a SHG, número de consultas pré-natal, PAS (Pressão Arterial Sistólica) 

primeira aferição, PAD (Pressão Arterial Diastólica) primeira aferição, PAS última 

aferição, PAD última aferição.  

 O quadro abaixo expõe mais detalhadamente cada uma das variáveis 

estudadas.  

Quadro 1 : Descrição das variáveis utilizadas para construção do banco de dados.  

Variáveis Natureza Descrição Tipo 
Categoria/Escala de 

medida 

SHG Gestacional 
Acometimento de SHG 

na gestação 
Categórica Sim/não 

Idade Social 
Tempo decorrido desde o 

nascimento 
Categórica 

Até 25 anos/ 26 ou mais 

anos 

Estado civil Social 

Situação da pessoa em 

relação à sociedade 

conjugal 

Categórica 
Solteira/ casada/ 

divorciada/ união estável 

Ocupação Ocupacional Execução de trabalho Categórica 

Servidora pública/ 

servidora do setor 

privado/ autônoma 

desempregada 

Local de 

moradia 
Demográfica 

Local geográfico onde 

habita 
Categórica Zona urbana/ zona rural 

Vacina 

antitetânica 
Saúde geral 

Imunização relacionada 

ao tétano 
Categórica Sim/ não 

Classificação 

sanguínea 
Saúde geral 

Classificação quanto ao 

tipo de sangue 
Categórica A/ AB/ B / O 

Fator Rh Saúde geral 
Classificação quanto ao 

tipo de Rh 
Categórica Positivo/ negativo 

VDRL Saúde geral Rastreamento da sífilis Categórica Reagente/ não reagente 

Uso de tabaco Saúde geral 
Uso de tabaco na 

gestação 
Categórica Sim/não 

Uso de álcool Saúde geral 
Uso de bebidas 

alcóolicas na gestação 
Categórica Sim/ não 

 

Uso de 

medicação 

 

Saúde geral 

 

Uso de medicações na 

gestação 

 

Categórica 

 

Sim/ não 

 

IST 

 

Saúde geral 

 

Rastreamento de 

 

Categórica 

 

Sim/ não 
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infecções sexualmente 

transmissíveis 

 

Doenças 

preexistentes 

 

Saúde geral 

 

Existência de alguma 

patologia anterior ao 

período gestacional 

 

Categórica 

 

Sim/ não 

 

Tipo de gravidez 

 

Gestacional 

 

Classificação quanto ao 

número de fetos 

 

Categórica 

 

Feto único/ gemelar 

Tipo de parto 

prévio 
Gestacional 

Classificação quanto ao 

tipo de parto realizado 

anteriormente 

Categórica 
Cesáreo/ vaginal/ 

fórceps 

Histórico 

pessoal e 

familiar de SHG 

Gestacional 
Acometimento pessoal 

ou familiar de SHG 
Categórica Sim/não 

 

 

Tipo de SHG 

diagnosticada 

 

 

Gestacional 

 

 

Classificação quanto ao 

tipo de SHG 

diagnosticada 

 

 

Categórica 

 

 

Hipertensão arterial 

crônica/ 

Hipertensão gestacional/ 

Pré-eclâmpsia/ 

Eclâmpsia 

DG Gestacional Acometimento de DG Categórica Sim/não 

Uso de 

metildopa 
Gestacional 

Uso de metildopa na 

gestação 
Categórica Sim/não 

Uso de captopril Gestacional 
Uso de captopril na 

gestação 
Categórica Sim/não 

Má formação 

fetal 
Gestacional 

Histórico atual ou 

pregresso de má 

formação fetal 

Categórica Sim/não 

ITU na gestação Gestacional 
Acometimento de ITU na 

gravidez 
Categórica Sim/não 

Uso de 

cefalexina 
Gestacional 

Uso de cefalexina na 

gestação 
Categórica Sim/não 

Número de 

gestações 
Gestacional 

Número de vezes que a 

mulher esteve grávida 
Quantitativa 

Até 2 gestações/ 3 ou 

mais gestações 

Número de 

partos 
Gestacional 

Número de vezes que a 

mulher pariu 
Quantitativa 

Até 2 partos/ 3 ou mais 

partos 

Número de 

abortos 
Gestacional 

Número de vezes que a 

mulher abortou 
Quantitativa 

Nenhum/ 1 ou mais 

abortos 
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Idade 

gestacional – 

SHG 

 

Gestacional 

 

Idade gestacional em 

semanas que a mulher 

foi diagnosticada com 

SHG 

 

Quantitativa 

 

Até 23 semanas/  entre 

24,00 – 36,00/ 

entre 37,00 – 38,00/ 

39,00 ou mais 

Número de 

consultas pré-

natal 

Gestacional 

Número de vezes que a 

gestante compareceu ao 

pré-natal  

Quantitativa 

 

Até 6 consultas/ 7 ou 

mais 

 

 

PAS primeira 

aferição 

 

Gestacional 

 

Primeira aferição de PAS 

registrada durante o 

acompanhamento 

 

Quantitativa 

 

Até 100,00 mmHg/ 

101,00 – 110,00 mmHg/ 

111,00 – 120,00 mmHg/ 

121,00 mmHg ou mais  

 

PAD primeira 

aferição 
Gestacional 

Primeira aferição de PAD 

registrada durante o 

acompanhamento 

Quantitativa  

Até 70,00 mmHg/ 

71,00 – 80,00 mmHg/ 

81,00 mmHg ou mais 

 

PAS última 

aferição 

 

Gestacional 

 

Última aferição de PAS 

registrada durante o 

acompanhamento 

 

Quantitativa  

 

Até 100,00 mmHg/ 

101,00 – 110,00 mmHg/ 

111,00 – 120,00 mmHg/ 

121,00 mmHg ou mais 

PAD última 

aferição 
Gestacional 

Última aferição de PAD 

registrada durante o 

acompanhamento 

Quantitativa  

Até 70,00 mmHg/ 

71,00 – 80,00 mmHg/ 

81,00 mmHg ou mais 

 

3.6. Procedimentos de Coleta de Dados 

 

 A coleta de dados ocorreu durante o mês de dezembro de 2016, sendo 

pactuadas previamente datas e horários com as respectivas unidades de saúde.  

O procedimento foi realizado pela própria pesquisadora e dois alunos, um 

graduando em odontologia e uma graduanda em enfermagem e foi realizada através 

de prontuários impressos e diretamente digitada no banco de dados do software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0.  

A escolha dos prontuários foi efetivada de maneira intencional, através do 

cálculo de amostragem estabelecendo a contagem a cada dez e seguindo a mesma 

sequência.  
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O local de coleta ocorreu nas Unidades de Saúde pesquisadas, mais 

especificamente, nas salas onde os arquivos estavam armazenados ou em salas 

desocupadas no momento da coleta, nas quais os próprios funcionários dos 

estabelecimentos direcionaram os pesquisadores.  

 

3.7. Análise Estatística dos Dados  

 

Foi construído o banco de dados no SPSS, com posterior verificação de 

consistência da digitação. Após estruturação final do banco de dados, procedeu-se 

inicialmente a análise descritiva de todos os dados relativos as variáveis 

sóciodemográficas, de condições gerais de saúde e gestacionais. Para verificar a 

associação entre SHG e as variáveis sóciodemográficas de condições gerais de 

saúde ou gestacionais, foi realizada a análise bivariada dos dados, através do teste 

estatístico Qui-quadrado (Qui²) ou Exato de Fisher. A análise multivariada foi 

realizada com as variáveis que apresentaram níveis de significância estatísticas 

iguais ou inferiores a 0,05 através de Regressão Logística Binária, que corresponde 

a uma técnica recomendada quando a variável dependente é de natureza 

dicotômica ou binária. Com este recurso foi possível estimar a probabilidade 

associada à ocorrência de SHG, e as seguintes variáveis: doenças preexistentes, 

histórico pessoal e familiar de SHG, uso de medicação e tipo de parto prévio.  

3.8. Aspectos Éticos  

 

Antes de iniciar a coleta contatou-se previamente a Secretaria Municipal de 

Saúde e a Direção das Unidades Hospitalares dos municípios responsáveis pelos 

serviços de saúde, para obtenção da assinatura do Termo de Autorização 

Institucional, a Carta de Anuência, bem como assinatura do Termo de Autorização 

para uso de Prontuários Médicos objetivando a submissão do Projeto de Pesquisa 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(CEP – UERN). 

As implicações éticas do estudo referem-se à confidencialidade na coleta dos 

dados e ao anonimato dos participantes na apresentação dos resultados, seguindo 

as orientações da resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. O presente estudo teve a 

intenção apenas em observar os prontuários e anotar as informações necessárias 
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para a pesquisa, não utilizando de nenhum recurso que possa comprometer os 

sujeitos envolvidos. 

O Projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP - UERN, através da Plataforma 

Brasil e obteve aprovação no dia 03/08/2016 com o seguinte número CAAE: 

56109116.1.0000.5294 conforme recomenda a Resolução nº. 466/2012. 

A pesquisa oferece riscos mínimos, que poderão estar relacionados à 

preservação do anonimato dos prontuários onde serão realizadas as coletas. Para 

minimizar os riscos serão adotadas medidas necessárias para proteção absoluta da 

identidade dos sujeitos, mantendo-os no anonimato, e das informações colhidas, 

que serão manipuladas com sigilo absoluto. Isso faz com que, pela resolução n° 

466/2012, os riscos sejam considerados mínimos para os sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa. 

4 RESULTADOS 

 

4.1. Descrição da Amostra 

 A amostra do estudo foi representada por 673 prontuários de gestantes de 

2013 a 2016, sendo 248 coletados no município de Caicó distribuída em, 206 em 

uma unidade hospitalar de referência ao parto e 42 em uma unidade de referência 

ao pré-natal e 426 no município de Currais Novos distribuída em, 217 em uma 

unidade hospitalar de referência ao parto e 209 em uma unidade de referência ao 

pré-natal, ambas situadas na região do Seridó Norteriograndense. 

 Constatou-se uma maior frequência entre as gestantes que possuíam idades 

iguais ou inferiores à 21 anos, mantinham união estável, eram desempregadas e 

residiam na zona urbana, respectivamente representadas na (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Distribuição de características sóciodemográficas das gestantes atendidas na 

Região do Seridó Norteriograndense, no período de 2013 a 2016, Caicó e Currais Novos, RN.  

Variáveis n (%) 

Idade   

<=21 195 (29) 

22 - 25 144 (21,4) 

26-31 173 (25,7) 

32+ 161 (23,9) 
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Estado Civil   

Casada 115 (22,5) 

Solteira 116 (22,7) 

Divorciada 20 (3,9) 

União estável 260 (50,9) 

   

Ocupação   

Autônoma  139 (30,8) 

Servidora pública 48 (10,6) 

Desempregada 207 (45,8) 

Servidora privada 58 (12,8) 

   

Local de moradia   

Zona urbana 600 (89,3) 

Zona rural 72 (10,7) 

   

 

 

 Em relação às condições de saúde das gestantes, havia uma quase 

totalidade de cobertura vacinal antitetânica, constatou-se maior classificação 

sanguínea tipo “A” e fator RH positivo (+), uma pequena parcela obteve VDRL 

positivo e algum tipo de IST. Observou-se um baixo uso de fumo e bebidas 

alcóolicas. O uso de medicações foi de aproximadamente metade do valor 

correspondente ao número de doenças preexistentes, como representados na 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2: Distribuição das condições de saúde apresentadas pelas gestantes atendidas na 

região do Seridó Norteriograndense, no período de 2013 a 2016, Caicó e Currais Novos, RN.  

Variáveis n (%) 

Vacina Antitetânica   

Sim 671 (99,9) 

Não 1 (00,1) 

 

Classificação Sanguínea 
  

A 255 (48,7) 

AB 15 (2,9) 

B 47 (9,0) 
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O 207 (39,5) 

 

Fator RH 
  

Positivo (+) 462 (88,2) 

Negativo (-) 62 (11,8) 

   

VDRL   

Reagente 8 (1,2) 

Não Reagente 651 (98,8) 

   

Uso de Tabaco   

Sim 6 (1,1) 

Não 556 (98,9) 

   

Uso de álcool   

Sim 5 (1,1) 

Não 556 (98,9) 

 

Uso de Medicação 
  

Sim 45 (7,0) 

Não 599 (93,0) 

   

IST   

Sim 17 (2,5) 

Não 656 (97,5) 

   

Doenças Preexistentes   

Sim 85 (12,7) 

Não 582 (87,3) 

   

   

 

 No que se refere à distribuição das variáveis relacionadas à gestação, a 

maioria das mulheres eram primigestas, tinham feto único e fizeram quatro ou 

menos consultas pré-natal.  

Entre essas gestantes destacou-se a prevalência de 4,5% de mulheres com 

SHG, sendo a mais frequente, hipertensão gestacional. Quando diagnosticadas as 

mulheres apresentaram IG iguais ou inferiores a 23 semanas.   
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No tocante aos antecedentes pessoais e familiares de SHG, 3,2% do total de 

mulheres foram acometidas ou tiveram acometimentos em suas famílias. A 

medicação mais utilizada para SHG foi a metildopa em relação ao captopril e as PA 

aferidas na primeira e última consulta demonstraram um valor igual ou inferior a 100 

x 70 mmHg. No entanto, percebeu-se que o número de mulheres com esses valores 

aumentou na última aferição (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição das variáveis relacionadas à gestação de mulheres atendidas na região 

do Seridó Norteriograndense, no período de 2013 a 2016, Caicó e Currais Novos, RN.  

 

Variáveis n (%) 

SHG   

Sim 30 (4,5) 

Não 643 (95,5) 

   

Tipo de Gravidez   

Feto único  653 (98,2) 

gemelar 5 (00,8) 

 

Tipo de parto prévio 
  

Cesáreo  300 (67,0) 

Vaginal 147 (33,0) 

   

Histórico Pessoal e 

Familiar de SHG 
  

Sim  21 (3,2) 

Não  645 (96,8) 

   

Tipo de SHG diagnosticada   

Hipertensão arterial crônica 1 (3,3) 

Hipertensão gestacional  15 (50,0) 

Pré-eclâmpsia 2 (6,7) 

Eclâmpsia 12 (40,0) 

   

DG   

Sim  5 (00,7) 

Não  668 (99,3) 

   

Uso de Metildopa   
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Sim  27 (90,0) 

Não  3 (10,0) 

   

Toxoplasmose   

Sim  21 (3,1) 

Não  652 (96,9) 

 

Uso de Captopril 
  

Sim  3 (10,0) 

Não  27 (90,0) 

   

Má formação fetal   

Sim  4 (00,6) 

Não  669 (99,4) 

   

ITU na gestação   

Sim   6 (00,9) 

Não  667 (99,1) 

   

Uso de Cefalexina   

Sim  6 (00,9) 

Não  667 (99,1) 

   

Número de Gestações    

<=1,00 322 (48,5) 

2,00 – 2,00 213 (32,1) 

3,00 + 129 (19,4) 

   

Nº de Partos   

<=0,00 322 (48,5) 

1,00 – 1,00 226 (34,0) 

2,00 + 116 (17,5) 

   

Número de Abortos   

<=0,00 617 (92,9) 

1,00+ 47 (7,1) 

   

Idade Gestacional – SHG   

<=23,00 11 (36,7) 

24,00 – 36,00 6 (20,0) 
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37,00 – 38,00 6 (20,0) 

39,00+ 7 (23,3) 

   

Número de Consultas           

pré-natal 
  

<=4 187 (27,8) 

5,00 – 6,00 159 (23,7) 

7,00 – 8,00 180 (26,8) 

9,00 + 146 (21,7) 

   

PA sistólica primeira   

<=100,00 202 (30,4) 

101,00 – 110,00 169 (25,4) 

111,00 – 120,00 199 (29,9) 

121,00+ 95 (14,3) 

   

PA diastólica primeira   

<=70,00 320 (48,1) 

71,00 – 80,00 259 (38,9) 

81,00+ 86 (12,9) 

   

PA sistólica última   

<=100,00 211 (32,2) 

101,00 – 110,00 182 (27,8) 

111,00 – 120,00 206 (31,5) 

121,00 + 56 (8,5) 

   

PA diastólica última   

<=70,00 334 (51,0) 

71,00 – 80,00 263 (40,2) 

81,00 + 58 (8,9) 

   

 

  

4.2. Análise Bivariada 

 

Na análise bivariada, foi verificada a existência de algumas associações entre 

as variáveis independentes e as SHG. Em relação às características 
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sóciodemográficas, compostas por: idade, estado civil, ocupação e local de moradia 

não houve associação com as SHG (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Análise bivariada das características sóciodemográficas com SHG das gestantes 

atendidas na Região do Seridó Norteriograndense, no período de 2013 a 2016, Caicó e Currais 

Novos, RN.  

 

SHG 

Variáveis Sim Não Total   p RP  

(IC 95%) 

Idade n (%) n (%) n (%)  

<=25 17 (5,0) 322 (95,0) 339 (100,0)  0,480 1,3 

(0,623- 

2,728) 

 

26+ 13 (3,9) 321 (96,1) 334 (100,0) 

Total 30 (4,5) 643 (95,5) 673 (100,0) 

Estado Civil  

Solteira 7 (6,0) 109 (94,0) 116 (100,0)  0,788 1,1 

(0,380-3,584) Casada 6 (5,2) 109 (94,8) 115 (100,0) 

Total 13 (5,6) 218 (94,4) 231 (100,0) 

Solteira 7 (6,0) 109 (94,0) 116 (100,0)  0,156 0,364 

(0,086-1,545) Divorciada 3 (15,0) 17 (85,0) 20 (100,0) 

Total 10 (7,4) 126 (92,6) 136 (100,0) 

Solteira 7 (6,0) 109 (94,0) 116 (100,0)  0,562 1,327 

(0,509-3,463) União Estável 12 (4,6) 248 (95,4) 260 (100,0) 

Total 19 (5,1) 357 (94,9) 376 (100,0) 

Ocupação  

Autônoma  9 (6,5) 130 (93,5) 139 (100,0)  0,071 0,935 

(0,895-0,977) Servidora 

pública 

- - 48 (100,0) 48 (100,0) 

Total 9 (4,8) 178 (95,2) 187 (100,0) 

Autônoma 9 (6,5) 130 (93,5) 139 (100,0)  0,109 2,319 

(0,807 – 

6,669) 

Desempregada 6 (2,9) 201 (97,1) 207 (100,0) 

Total 15 (4,3) 331 (95,7) 346 (100,0) 

Autônoma 9 (6,5) 130 (93,5) 139 (100,0)  0,351 0,600 

(0,203-1,770) Servidora 

privada 

6 (10,3) 52 (89,7) 58 (100,0) 

Total 15 (7,6) 182 (92,4) 197 (100,0) 

Local de 

moradia 

 

Zona urbana 28 (4,7) 572 (95,3) 600 (100,0)  0,463 1,713 
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Zona rural 2 (2,8) 70 (97,2) 72 (100,0) (0,400-7,347) 

Total 30 (4,5) 642 (95,5) 672 (100,0) 

 

 No que se refere às condições de saúde apresentadas pelas gestantes, 

mulheres que faziam uso de medicações e retratavam doenças preexistentes 

obtiveram uma prevalência significativamente maior de SHG (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Análise bivariada das condições de saúde com SHG apresentadas pelas gestantes 

atendidas na Região do Seridó Norteriograndense, no período de 2013 a 2016, Caicó e Currais 

Novos, RN.  

SHG 

Variáveis Sim Não Total   p RP  

(IC 95%) 

Vacina 

Antitetânica 

n (%) n (%) n (%)  

Não  - - 1 (100,0) 1 (100,0)  1,00

0 

0,955 

(0,940-0,971) 

 

Sim 30 (4,5) 641 (95,5) 671 (100,0) 

Total 30 (4,5) 642 (95,5) 672 (100,0) 

 

Classificação 

Sanguínea 

 

AB  - - 15 (100,0) 15 (100,0)  1,00

0 

0,973 

(0,953-0,993) A 7 (2,7) 248 (97,3) 255 (100,0)  

Total 7 (2,6) 263 (97,4) 270 (100,0) 

B  2 (4,3) 45 (95,7) 47 (100,0)  0,92

6 

0,635 

(0,128-3,156) A 7 (2,7) 248 (97,3) 255 (100,0) 

Total 9 (3,0) 293 (97,0) 302 (100,0) 

O  10 (4,8) 197 (95,2) 207 (100,0)  0,34

9 

0,556 

(0,208-1,487) A 7 (2,7) 248 (97,3) 255 (100,0) 

Total 17 (3,7) 445 (95,3) 462 (100,0) 

Fator RH  

 

Negativo (-) 1 (1,6) 61 (98,4) 62 (100,0)  0,58

8 

2,473 

(0,324-18,855) Positivo (+) 18 (3,9) 444 (96,1) 462 (100,0) 

Total 19 (3,6) 505 (96,4) 524 (100,0) 

 

VDRL 

 

 

Não 

Reagente 

29 (4,5) 622 (95,5) 651 (100,0)  1,00

0 

1,047 

(1,029-1,064) 
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Reagente 0 (0,0) 8 (100,0) 8  (100,0) 

Total 29 (4,4) 630 (95,6) 659 (100,0)  

Uso de 

Tabaco 

 

Não 25 (4,5) 531 (95,5) 556 (100,0)  1,00

0 

1,047 

(1,028-1,066) Sim - - 6 (100,0) 6 (100,0) 

Total 25 (4,4) 537 (95,6) 562 (100,0) 

Uso de 

álcool 

 

Não 25 (4,5) 531 (95,5) 556 (100,0)  1,00

0 

1,047 

(1,028-1,066) Sim        - - 5 (100,0) 5 (100,0) 

Total 25 (4,5) 536 (95,5) 561 (100,0) 

Uso de 

Medicação 

 

Não 5 (0,8) 594 (99,2) 599 (100,0)  0,00

0 

148,500 

(51,524-

427,997) 

Sim 25 (55,6) 20 (44,4) 45 (100,0)    

Total 30 (4,7) 614 (95,3) 644 (100,0) 

IST  

Não 

Sim 

30 

- 

(4,6) 

- 

626 

17 

(95,4) 

(100,0) 

656 

17 

(100,0) 

(100,0) 

 0,75

9 

1,048 

(1,031-1,066) 

Total 30 (4,5) 643 (95,5) 673 (100,0) 

       

Doenças 

Preexistente

s 

 

Não 14 (2,4) 568 (97,6) 582 (100,0)  0,00

0 

9,408 

(4,402-20,108) Sim 16 (18,8) 69 (81,2) 85 (100,0) 

Total 30 (4,5) 637 (95,5) 667 (100,0) 

 

 

 Quanto as variáveis relacionadas à gestação, verifica-se que houve 

associação estatisticamente significativa entre as mulheres que apresentaram 

histórico prévio de parto por via cesariana, apresentaram histórico pessoal e familiar 

de SHG e faziam uso dos medicamentos anti-hipertensivos, metildopa e captopril 

(Tabela 6).  

 

 



46 
 

 

Tabela 6: Análise bivariada das variáveis relacionadas à gestação com SHG de mulheres 

atendidas na região do Seridó Norteriograndense, no período de 2013 a 2016, Caicó e Currais 

Novos, RN. 

SHG 

Variáveis Sim Não Total   p RP  

(IC 95%) 

Tipo de 

Gravidez 

n (%) n (%) n (%)  

Feto único  29 (4,4) 624 (95,6) 653 (100,0)  0,09

7 

0,186 

(0,020-1,716) gemelar 1 (20,0) 4 (80,0) 5 (100,0) 

Total 30 (4,6) 628 (95,4) 658 (100,0) 

 

Tipo de 

parto prévio 

 

Vaginal 2 (1,4) 145 98,6 147 (100,0)  0,00

5 

6,304 

(1,469-27,050) 

Cesáreo  24 (8,0) 276 92 300 (100,0)   

Total 26 (5,8) 426 94,2 447 (100,0)  

 

Histórico 

Pessoal e 

Familiar de 

SHG 

  

Não  9 (1,4) 636 (98,6) 645 (100,0)  0,00

0 

71,667 

(37,460-

137,109) 

Sim  21 (100,0) - - 21 (100,0) 

Total 30 (4,5) 636 (95,5) 666 (100,0) 

  

DG   

Não  29 (4,3) 639 (95,7) 668 (100,0)  0,54

7 

5,509 

(0,597-50,856) Sim  1 (20,0) 4 (80,0) 5 (100,0)  

Total 30 (4,5) 643 (95,5) 673 (100,0) 

Uso de 

Metildopa 

 

Não 3 (0,5) 643 (99,5) 646 (100,0)  0,00

0 

215,333 

(69,633-

665,902) 

Sim 27 (100,

0) 

-      - 27 (100,0) 

Total 30 (4,5) 643 (95,5) 673 (100,0) 
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Toxoplasms

e 

 

Não  30 (4,6) 622 (95,4) 652 (100,0)  0,63

9 

1,048 

(1,031-1,066) Sim  - - 21 (100,0) 21 (100,0) 

Total 30 (4,5) 643 (95,5) 673 (100,0) 

Uso de 

Captopril 

 

Não  27 (4,0) 643 (96,0) 670 (100,0)  0,00

0 

24,815 

(17,149-

35,908) 

Sim  3 (100,

0) 

- - 3 (100,0)    

Total 30 (4,5) 643 (95,5) 673 (100,0) 

Má formação 

fetal 

 

Não  30 (4,5) 639 95,5 669 (100,0)  1,00

0 

1,047 

(1,030-1,064) Sim  - - 4 100,0 4 (100,0) 

Total 30 (4,5) 643 95,5 673 (100,0) 

ITU na 

gestação 

 

Não  30 (4,5) 637 (95,5) 667 (100,0)  1,00

0 

1,047 

(1,030-1,064) Sim   - - 6 (100,0) 6 (100,0) 

Total 30 (4,5) 643 (95,5) 673 (100,0) 

Uso de 

Cefalexina 

 

Não  30 (4,5) 637 (95,5) 667 (100,0)  1,00

0 

1,047 

(1,030-1,064) Sim  - - 6 (100,0) 6 (100,0) 

Total 30 (4,5) 643 (95,5) 673 (100,0) 

Número de 

Gestações 

 

<=2 24 (4,5) 511 (95,5) 535 (100,0)  0,94

9 

1,165 

(0,436-3,114) 3+ 5 (3,9) 124 (96,1) 129 (100,0) 

Total 29 (4,4) 635 (95,6) 664 (100,0) 

Nº de Partos  

<=2 27 (4,9) 521 (95,1) 548 (100,0)  0,19

9 

2,954 

(0,693-12,600) 3+ 2 (1,7) 114 (98,3) 116 (100,0) 

Total 29 (4,4) 635 (95,6) 664 (100,0) 

Número de 

Abortos 

 

<=0,00 20 (4,1) 592 (95,9) 617 (100,0)  0,28 0,454 
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1,00+ 4 (8,5) 43 (91,5) 47 (100,0) 4 (0,151-1,364) 

Total 29 (4,4) 635 (95,6) 664 (100,0) 

  

Número de 

Consultas           

pré-natal 

 

<=6 12 (3,5) 334 (96,5) 346 (100,0)  0,26

2 

0,615 

(0,291-1,297) 7+ 18 (5,5) 308 (94,5) 326 (100,0) 

Total 30 (4,5) 642 (95,5) 672 (100,0) 

 

 

4.3. Análise Multivariada 

 

 Após a composição do modelo de análise multivariada, utilizando-se as 

variáveis doenças preexistentes, histórico pessoal e familiar de SHG, uso de 

medicação e tipo de parto prévio, a variável, uso de medicação, manteve-se com 

nível de significância inferior a 0,05. Nenhum outro cofator mostrou-se associado 

significativamente em relação às SHG (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Análise multivariada das variáveis que apresentaram nível de significância <0,05 de 

mulheres atendidas na região do Seridó Norteriograndense, no período de 2013 a 2016, Caicó e 

Currais Novos, RN. 

SHG 

Variáveis p RP 

(IC 95%) 

Doenças preexistentes 0,496 0,400 

(0,029 – 5,592) 

Histórico Pessoal e Familiar de 

SHG 

0,996 - 

Uso de medicação 0,000 530,373 

(25,289 – 11123,121) 

Tipo de parto prévio  0,996 49995010,555 

(0,000 - ) 
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5 DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, verificou-se a prevalência de 4.5% de SHG, sendo a 

hipertensão gestacional o tipo mais frequente. Os resultados foram semelhantes a 

um estudo na China envolvendo 112.386 mulheres grávidas, no qual 5.869 

desenvolveram as SHG, com uma prevalência de 5.22%. Entre as gestantes com as 

SHG, a hipertensão gestacional foi diagnosticada em 2.016 (31.40%), sendo a mais 

frequente (YE C et al, 2014). A prevalência das SHG encontradas na amostra do 

estudo foi menor do que a encontrada em outras pesquisas, que variavam entre 11,1 

a 22,2% (MUTI  et al, 2015; OLIVEIRA et al, 2015; KERBER; MELERES, 2017; 

JOHNSON et al, 2016; QUEIROZ  et al, 2014).  

A divergência dos resultados pode está relacionada ao local onde o estudo foi 

realizado, os critérios de diagnóstico utilizados pelos profissionais de saúde, a 

presença ou não de subnotificações nos prontuários de atendimento, as dificuldades 

de diagnóstico da doença e a quantidade e qualidade dos atendimentos nos serviços 

de saúde que realizam pré-natais ou partos. 

A adoção de protocolos, busca ativa, melhor cobertura de serviços e 

capacitação profissional pode incrementar uma prática qualificada e eficaz na 

investigação desse importante agravo a saúde.  

O diagnóstico precoce das SHG durante o período gestacional e a sua 

classificação são importantes para o sucesso no manuseio clínico, com o objetivo de 

antever possível evolução para formas mais graves, adotando medidas que possam 

colaborar com a chance de se amenizar os danos da possível prematuridade 

neonatal.  

O acompanhamento pré-natal da gestante hipertensa deve ser diferenciado 

obtendo cuidados especiais, consultas regulares com início precoce e uma  

avaliação  materno-fetal  minuciosa,  evitando  maior  número  de hospitalizações 

durante a gestação (MARRA et al, 2016).  

O perfil sóciodemográfico encontrado nesse estudo demonstrou que a faixa 

etária mais prevalente em gestantes com SHG foi de idades iguais ou inferiores a 25 

anos, eram mulheres em união estável, autônomas e procedentes da zona urbana. 

Em relação à idade, os achados foram similares ao estudo realizado no município de 

Caruaru, em Pernambuco, no qual se encontrou uma faixa etária prevalente de 20 

anos (MELO et al, 2015).  
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Por outro lado, alguns estudos observaram que as SHG acometem gestantes 

muito jovens (menores de 15 anos de idade) ou gestantes com idade avançada 

superior a 30-35 anos (YE C et al, 2014; CHOI et al, 2016; LI et al, 2016; ALVES et 

al, 2013) . 

Neste aspecto, percebe-se a necessidade de atentar para essa patologia em 

todas as faixas etárias de mulheres grávidas, não restringindo apenas aos grupos de 

pessoas muito jovens ou mais amadurecidas.  

É necessário elaborar um planejamento de ações voltadas para o 

acompanhamento das gestantes, pretendendo conhecer e orientar acerca desse 

assunto e de toda a evolução do período gravídico. Atitudes como palestras, rodas 

de conversa e grupos de gestantes poderão contribuir para o entendimento e 

acompanhamento de toda evolução do período gravídico, bem como para retirada 

de dúvidas e questionamentos que cercam o imaginário das mulheres durante essa 

fase.  

Na avaliação do estado civil, a maior parte das gestantes apresentava 

relacionamento conjugal de união estável, tal achado também foi encontrado no 

estudo realizado em uma maternidade pública de Maceió no Estado de Alagoas 

(OLIVEIRA; GRACILIANO, 2013), demonstrando que 52,5% das gestantes que 

apresentavam alguma SHG tinha um relacionamento estável. 

Acredita-se que a presença de um companheiro nessa etapa da vida da 

mulher, pode proporcionar uma maior segurança e apoio, bem como estimular o 

cuidado e acompanhamento durante a gestação. 

É importante informar ao parceiro sobre os cuidados que a gestante 

acometida por essas síndromes deve tomar, uma vez que ele poderá auxiliar 

durante esse processo, seja no ambiente doméstico ou ao acompanhá-la nas 

consultas. Além disso, o período gravídico-puerperal é fundamental na construção 

da paternidade, visto que muitos pais não se sentem participativos e nem 

integrantes deste momento (RIBEIRO et al, 2015).  

Os profissionais de saúde precisam ser capacitados para atuar junto aos pais, 

compreendendo que a gravidez, o parto e o puerpério são eventos sociais que 

integram a vivência reprodutiva de homens e mulheres. Considerando que a 

construção da paternidade consiste em uma mudança progressiva na forma do 

homem perceber e interagir com o contexto em que está inserido.  
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Quando sensibilizado sobre seu papel e ao mesmo tempo, ao perceber-se 

integrante desse momento, o companheiro poderá ser importante ferramenta de 

auxílio na gestação e no enfrentamento das SHG.   

Em relação à ocupação, de maneira geral, a maioria das mulheres estavam 

desempregadas. No entanto, em relação as que apresentaram alguma SHG, uma 

parcela considerável exerciam a profissão de autônoma, conforme os achados na 

literatura (MELO et al, 2015). 

Percebe-se que o desemprego ainda é um fator predominante e persistente 

em pessoas do sexo feminino. Apesar dos avanços sociais e econômicos, grande 

parcela de mulheres ainda permanece “do lar” e/ou exercem profissões 

independentes.  

Historicamente, as mulheres participam menos que os homens no mercado 

de trabalho, entre outros fatores devido a barreiras culturais que ainda persistem, e a 

uma divisão sexual do trabalho que lhes atribui às funções de cuidado e reprodução 

social na esfera doméstica, que não são consideradas trabalho, subtraindo assim 

tempo para a inserção no mercado de trabalho (GUIMARÃES, 2012). 

Quanto ao local de moradia, verificou-se que a maior parte das gestantes com 

SHG residiam na zona urbana, reforçando o estudo realizado no município de 

Caruaru situada no Estado de Pernambuco, no qual foi encontrado maior 

prevalência na zona urbana (MELO et al, 2015). 

No Brasil, a proporção entre a população rural e a urbana foi alterada de 

modo significativo nas últimas décadas (menos de 20% residem no meio rural), e os 

movimentos migratórios em direção à cidade são formados por um público mais 

jovem e mais feminino que no passado (ZAGO, 2016).  

O movimento migratório da zona rural para zona urbana pode está 

relacionado a diversos fatores. No entanto, tratando-se desse caso específico de 

mulheres com SHG, o fato da maioria delas residirem na zona urbana pode ser visto 

como algo positivo, por facilitar o acesso e atendimento no serviço de referência de 

alto risco, uma vez que estes se localizam na zona urbana.  

Em relação à via de parto realizada em gestações anteriores de mulheres 

com SHG, observou-se um maior número de partos por via cesariana 

significativamente maior (p=0,05), assemelhando-se com outros estudos (YE C et al, 

2014; MELO et al, 2015; LINHARES et al, 2014).  
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Pode-se perceber que a predominância de parto cesáreo em detrimento ao 

parto por via vaginal ainda é presente e constante. O Brasil vive um aumento 

considerável de operações cesarianas, com aproximadamente 1,6 milhão de 

operações cesarianas realizadas a cada ano. Essa via tornou-se o modo mais 

comum de nascimento no país e situa-se em torno de 56%, com ampla variação 

entre 40-85% entre os serviços públicos e privados (BRASIL, 2016).  

No entanto, em alguns casos de gestações acometidas por SHG esta forma 

de nascimento é a mais adequada. No estudo realizado por Gonzales et al, 2013 a 

via de parto em mulheres com pré-eclâmpsia foi associada significativamente ao 

parto por cesariana, principalmente naquelas com cesarianas prévias e obesidade. 

Castellón Pasos et al, 2013, ao estudarem pacientes com pré-eclâmpsia grave, 

verificaram que em 96% dos casos a resolução foi por cesárea, valor justificado 

pelos níveis pressóricos de difícil controle, restrição de crescimento fetal, 

encefalopatia hipertensiva, oligúria e síndrome HELLP.  

Em outro estudo realizado com mulheres portadoras de eclâmpsia, a taxa de 

parto cesáreo foi de 84,8%. Apesar de ser recomendada a indução do parto com 

misoprostol em pacientes com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, outros fatores, como 

idade gestacional, apresentação fetal, cesarianas prévias e condições clínicas 

maternas, foram responsáveis por essas altas taxas (AGIDA; ADIKA; GIBRIL, 2010).  

Dessa forma, é necessário perceber que as vias de parto realizadas deverão 

atender as necessidades e indicações pertinentes a cada caso isolado, uma vez 

que, em algumas situações a via de parto cesariana sem indicações aparentes 

poderão predispor a desfechos desfavoráveis em gestações posteriores como 

constatou o estudo realizado por Laveriano e Ventura em 2013 onde apontaram a 

cesariana anterior, como fator de risco para a pré-eclâmpsia numa gravidez 

subsequente.  

Outro dado estatisticamente significativo foi o histórico familiar e pessoal das 

SHG, concordando com outros estudos onde revelaram que especialmente o 

histórico prévio de pré-eclâmpsia, é um fator de risco para doenças hipertensivas na 

gravidez (DALMAZ et al, 2011; SULEIMAN et al, 2013).  

O componente genético demonstrou influência na fisiopatologia das SHG, 

especialmente da pré-eclâmpsia, sendo sugerido o envolvimento de genes tanto 

maternos como fetais. Portanto, as mulheres grávidas com o histórico familiar e 
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pessoal de SHG devem ser cuidadosamente monitoradas durante o pré-natal, parto 

e no pós-parto (DALMAZ et al, 2011).  

No que diz respeito a doenças preexistentes, verificou-se que a presença 

destas está associada a uma maior prevalência de SHG, no entanto de acordo com 

outros estudos ficou evidente que a presença de doenças preexistentes é um fator 

de risco significante para o desenvolvimento de distúrbios hipertensivos durante a 

gravidez.  

Estudos anteriores revelaram que as seguintes doenças são fatores de risco 

para o desenvolvimento de distúrbios hipertensivos gestacionais: história prévia de 

pré-eclâmpsia, diabetes, hipertensão crônica, doenças renais, lúpus eritematoso 

sistêmico, hipercolesterolemia e obesidade (OMS, 2011; GORDIN et al, 2014; 

IACOBELLI; BONSANTE; ROBILLARD, 2017; BERRY; ATTA, 2016) .  

Mulheres acometidas por diabetes tem entre duas e quatro vezes mais risco 

de uma gravidez hipertensiva e até seis vezes maior risco de pré-eclâmpsia em 

comparação com pessoas não-diabéticas (GORDIN et al, 2014). 

 Por ter sido obtido um resultado estatisticamente significativo, a variável “uso 

de medicações” aponta para que alguma das gestantes que tiveram SHG ou doença 

preexistente faziam o uso de medicações durante a gravidez, seja para o controle da 

pressão arterial ou para o tratamento das doenças preexistentes.  

Na gestação, o controle da pressão arterial é fundamental para que o 

desfecho desta seja o melhor possível. A ocorrência de hipertensão determina riscos 

para a mãe e para o concepto. Atualmente empregam-se diferentes condutas para 

seu controle, sendo a mais utilizada a administração de agentes anti-hipertensivos 

(SIQUEIRA et al, 2011).  

Em relação ao uso de Metildopa, este dado apresentou associação estatística 

significativa com as SHG. A grande maioria das gestantes fazia o uso de Metildopa 

como forma de controle da hipertensão durante a gestação, fato este explicado por 

ser recomendado como fármaco no tratamento de distúrbios hipertensivos durante a 

gravidez (SIQUEIRA et al, 2011; BROWN; GAROVIC, 2014), isso se dá pelo fato da 

Metildopa diminuir a incidência de crise hipertensiva, sendo bem tolerado pela mãe 

sem apresentar qualquer efeito adverso na hemodinâmica placentária e fetal ou 

sobre o bem estar fetal (SIQUEIRA et al, 2011). 

Porém, em relação ao uso de Captopril, uma parcela considerável de 

gestantes com SHG estavam em tratamento com esse grupo de fármaco, no 
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entanto, estudos afirmam que o Captopril atravessa a barreira placentária em 

quantidades farmacologicamente significativas e está contraindicado na gestação, 

devendo ser evitado pelos efeitos colaterais indesejáveis, tanto maternos como 

fetais, com possibilidade de toxicidade e más formações fetais ou até mesmo a 

morte do concepto (SIQUEIRA et al, 2011; GAROVIC, 2014). 

Além disso, os Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) são 

absolutamente contraindicados em qualquer período da gravidez. Esses podem 

determinar diminuição do fluxo sanguíneo placentário, resultando em oligoâmnio, 

restrição do crescimento intrauterino, falência renal, além de mal formações 

cardiovasculares, craniofacial e de membros  (SIQUEIRA et al, 2011).   

 Com isso, aponta-se a necessidade do profissional está em constantes 

atualizações. A capacitação de toda a equipe de saúde é primordial, visando 

solidificar os conhecimentos para atender as gestantes de forma adequada durante 

todo o período gestacional. 

Em relação ao número de consulta pré-natais, não houve significância 

estatística em relação às SHG, porém as gestantes do presente estudo fizeram 

(n<=4) consultas pré-natais. Esse achado é preocupante, já que os modelos de 

cuidados pré-natais com um mínimo de oito contatos são recomendados para 

reduzir a mortalidade perinatal e melhorar a experiência das mulheres com os 

cuidados (WHO, 2016).  

Os achados do trabalho de Sadiq et al (2016) revelaram que a maioria das 

mulheres iniciam o atendimento pré-natal tardiamente e não recebe cuidados 

adequados em todas as gestações. Com isso, ocorre a ausência de atendimento no 

pré-natal durante as 16 primeiras semanas. O acompanhamento é crucial devido a 

sua importância no diagnóstico precoce e implementação de planos de 

gerenciamento para prevenir resultados adversos na gravidez. 

Para uma atuação eficiente da equipe de assistência, visando à identificação 

dos problemas que possam resultar em maiores danos à saúde das mulheres e/ou 

seus filhos ou filhas, é necessária a utilização de instrumentos discriminadores no 

processo de recomendar, gerar e fornecer cuidados de maneira diferenciada. 

Pensando nisso, em 2012 o Ministério da Saúde publicou um manual técnico 

destinado aos profissionais que assistem as mulheres gestantes tendo em mente 

que esse guia de instruções elenca os fatores que acrescentam risco à gestação, 

servindo de importante subsídio para a equipe de saúde. 
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A busca pelo conhecimento ativo acerca de diversos fatores que poderão 

ocasionar um desfecho perinatal desfavorável, bem como o manuseio clínico em 

como minimizá-los é de suma importância para a diminuição da mortalidade materna 

e neonatal.  

Desta forma, o desenvolvimento do estudo poderá contribuir na construção de 

elementos para melhor planejamento das ações oferecidas no serviço de 

atendimento desta clientela, especialmente nas assistências de pré-natal de alto 

risco e nos hospitais de referência ao parto.  

Além disso, pesquisas com esse perfil poderão servir como instrumentos  

pertinentes para a formulação de estratégias de educação em saúde, captação e  

acolhimento de usuárias, aumentando a cobertura do atendimento e eliminando as 

distorções que funcionam como barreiras na detecção precoce das SHG. Os 

achados encontrados poderão ainda, direcionar ações, praticas e diretrizes 

relacionadas a este assunto.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou investigar a prevalência e os fatores associados às 

SHG em unidades de saúde de referência ao pré-natal de risco e parto na região do 

Seridó Norteriograndense. 

Um estudo de base populacional é capaz de encontrar valores mais precisos 

e próximos da realidade, apontando tendências que possibilitarão assistência 

específica voltada para esse grupo de pessoas, sendo uma ferramenta importante 

na elaboração de políticas de saúde e no exercício profissional de quem assiste a 

população.  

Observa-se que o estudo seguiu os resultados da maioria das pesquisas 

realizadas sobre o assunto, e apresentou uma prevalência de 4,5% de SHG, sendo 

a hipertensão gestacional a mais frequente.  

No geral, destacaram-se como características importantes: a idade das 

mulheres acometidas por SHG, o baixo número de consultas pré-natal, o tipo de 

parto prévio por via cesariana, histórico pessoal e familiar de SHG, doenças 

preexistentes, uso de medicações, uso de metildopa e uso de captopril.  

A partir dos achados, constatou-se que é imprescindível realizar-se o rastreio, 

tratamento e acompanhamento apropriados as gestantes portadoras das SHG, 

buscando, desta forma, diminuir as complicações e óbitos materno-fetais.  

Para tanto, ficou evidente que momentos de capacitação e de formação em 

saúde são fundamentais para a construção e direcionamento de conhecimentos 

singulares e inovadores, que possibilitarão atualizações e mudanças na assistência 

ao pré-natal e parto no Brasil. 
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