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RESUMO
O estudo teve como objetivo identificar os fatores associados hipertensão arterial na gestação.
Estudo transversal, realizado no banco de dados - Protocolo da História Clínica Perinatal Base
(HCPB) do Hospital Universitário - Florianópolis. Fizeram parte do estudo 1745 parturientes,
sendo 143 com hipertensão arterial e 1602 sem hipertensão arterial ou qualquer comorbidade
prévia. Os dados foram tabulados no software Windows Excel e analisados por meio do
programa SPSS 18.0. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNISUL. Encontrada
prevalência de 2,3% de hipertensão arterial na gestação. Entre as características
sociodemográficas das participantes observou-se idade inferior a 34 anos (86,8%), de etnia
branca (74,3%) e que viviam com companheiro (80,6%). Quanto as características clínicoobstétricas 42,1% eram obesas, 64,4% haviam realizado mais de 7 consultas no pré-natal,
51,4% eram multíparas, 42,4% realizaram parto cesárea. Quanto a prematuridade 15,0% dos
recém-nascidos nasceram prematuros 13,9% tinha peso inferior a 2,500g. Os fatores associados
a hipertensão arterial durante a gestação foram, idade superior a 35 anos, ser obesa, multípara e
parto cesárea (p<0,005). Em relação ao recém-nascido encontrou-se significância estatística
quanto a prematuridade de p<0,002.
Descritores: Hipertensão Arterial. Gestação. Fatores de risco.

ABSTRACT
The study aimed to identify the factors associated with high blood pressure during pregnancy.
Transversal study, carried out in the database - Protocol of the Perinatal Clinical History Base
(HCPB) of the University Hospital - Florianópolis. 1745 parturients, 143 with arterial
hypertension and 1602 without hypertension or any previous comorbidity, were part of the
study. The data were tabulated in the Windows Excel software and analyzed through the SPSS
18.0 program. Approved by the Research Ethics Committee of UNISUL. Prevalence of 2.3% of
arterial hypertension was found during pregnancy. Among the socio-demographic
characteristics of the participants, we observed an age of less than 34 years (86.8%), of white
ethnicity (74.3%) and living with a partner (80.6%). Regarding the clinical-obstetric
characteristics, 42.1% were obese, 64.4% had performed more than 7 prenatal consultations,
51.4% were multiparous, 42.4% underwent cesarean delivery. Regarding prematurity 15.0% of
newborns were born preterm 13.9% had a weight less than 2,500g. Factors associated with
hypertension during pregnancy were older than 35 years, obese, multiparous, and cesarean
section (p <0.005). In relation to the newborn, statistical significance was found regarding the
prematurity of p <0.002.
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INTRODUÇÃO
A Hipertensão Arterial na Gestação (HAG) é chamada de Síndrome Hipertensiva
Gestacional (SHG) sendo uma das complicações frequentes, a qual merece atenção especial no
âmbito da saúde pública mundial e nacional(1-2).
De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) a SHG afeta quase
10% de todas as gestantes no mundo, sendo importante causa de morbidade aguda grave,
incapacidade prolongada e morte entre mães e de recém-nascido (RN). Na África e na Ásia
quase 10% das mortes maternas estão associadas a SHG, enquanto na América Latina são 25%
relacionado a essa patologia, onde a maioria das mortes por pré-eclâmpsia e eclampsia podem
ser evitadas(3).
Estudo realizado pela OMS sobre a mortalidade materna em 2015, mostrou que 330.000
mulheres no mundo morreram em decorrência de complicações na gestação ou parto, tendo
como causas primárias as complicações hemorrágicas e a Hipertensão Arterial (HA) e as
infecções como causas indiretas(4-6).
É considerada hipertensa a gestante que tiver a pressão arterial sistólica (PAS), igual ou
superior a 140 mmHg e ou pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 mmHg,
confirmada por outra medida realizada com o intervalo de 4 horas. A medida deve ser realizada
com a gestante sentada ou deitada em decúbito lateral(7).
A classificação das doenças hipertensivas na gestação (DHG) mais aceita é a proposta
pelo American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) que estratifica as SHG em
Hipertensão Arterial Crônica (HAC) de qualquer etiologia, pré-eclâmpsia e eclampsia,
Hipertensão Crônica Sobreposta a Pré-eclâmpsia (HCSPE) e Hipertensão Gestacional (HG)(7).
A HAC é definida pela detecção de HA anterior a gestação ou que seja diagnosticada
até a 20ª semana de gestação, e que não se resolve até a 12ª semana após o parto (8). Já a Préeclâmpsia (PE) é definida como HA após a 20ª semana de gestação em mulheres normotensas (9)
associada ou não a proteinúria, onde o diagnóstico pode ser feito através de sintomas como: a
cefaleia, turvação visual, distúrbios visuais e cerebrais, escotomas, convulsão, dor abdominal,
aumento das enzimas hepáticas, comprometimento renal, edema pulmonar ou plaquetopenia <
100.000 mm3(7). A eclampsia é diagnosticada a partir da presença de convulsão tônico-clônicas
generalizada, não atribuída a qualquer outra doença(9), em gestantes com pré-eclâmpsia. A
Hipertensão Crônica (HC) pode ter sobreposição com pré-eclâmpsia. A HG é a caracterizada
pelo aparecimento da HA após a 20ª semana de gestação, porém sem a presença de
proteinúria(7).
Os fatores de risco associados a HAG merecem melhor investigação, tendo em vista a
multiplicidade dessas condições que modificam seus riscos de acordo com a região, já que
alguns desses fatores são semelhantes entre população, em regiões demográficas, bem como a
etnia e condição socioeconômica(10).

São fatores de riscos para a HC, o Diabetes Melittus (DM), a nuliparidade e obesidade.
A ACOG apresenta além dos fatores de risco em comum a história familiar, a história prévia de
Pré-Eclâmpsia, lúpus eritematoso sistêmico, primiparidade, doença renal, idade acima de 40
anos e história de trombofilía(11). Já a OMS inclui nesses fatores a gravidez na adolescência e a
gestação múltipla(3). Estudo realizado no Sul do Brasil identificou também a história familiar, a
história previa de pré-eclâmpsia, o extremo de idades, a baixa escolaridade e o número baixo de
consultas pré-natal(10).
As complicações hipertensivas durante a gestação, podem desencadear sérias
consequências para a mãe e/ou feto(2), sendo uma causa importante de morbidade aguda grave,
incapacidade prolongada e mortalidade materna-infantil em todo mundo(7,12).
A presença da SHG alem de ser importante causa de morbimortalidade materna e fetal e
uma das principais indicações médicas de parto prematuro(3), uma vez que a interrupção da
gestação parece ser a opção mais segura nos casos graves, para a mãe e/ou feto(6,13). A HAG
pode levar a longo prazo a alterações vasculares e metabólicas como dislipidemia(14), e como
consequência há um aumento do risco cardiovascular materno(15-16).
A eclampsia tem maior potencial de letalidade dentro das SHG, causando grande
morbimortalidade entre as mulheres em idade reprodutiva e aos neonatos(17).
Apesar do grande avanço da medicina e do controle da HA através de medicamentos, as
SHG ainda representam um grave problema de saúde, desta forma se faz relevante estudar os
fatores de riscos associados a história de HAG pelo fato de ser uma das principais causas de
mortalidade materna e morbidade perinatal.
Considera-se primordial uma assistência pré-natal de qualidade, em que as gestantes de
risco sejam identificadas desde a anamnese até o exame clínico para a prevenção precoce da
SHG(17). Assim, se fez necessário investigar as características individuais dessas pacientes, afim
de delinear o perfil das gestantes com maior risco de desenvolver SHG, contribuindo desta
forma com os profissionais de saúde, alertando-os sobre os vários aspectos que podem levar a
esse evento evitando assim complicações graves. Os resultados desse estudo poderão auxiliar no
aprimoramento de estratégias preventivas e na elaboração de ações de promoção de saúde a
serem realizadas por entidades públicas e privadas.
A partir destes pressupostos, o presente estudo objetivou identificar os fatores
associados a hipertensão arterial na gestação.

MÉTODOS
Estudo observacional com delineamento transversal, realizado com o banco de dados
Protocolo da História Clínica Perinatal Base (HCPB), do Hospital Universitário Professor
Polydoro Ernani de São Thiago. A população foi constituída por 6145 parturientes assistidas na
maternidade, no período de 2010 a 2014. Destas foram incluídas no estudo 143 pacientes com

histórico de síndrome hipertensiva e 1602 pacientes sem intercorrências hipertensivas e/ou
complicações na gestação e sem antecedentes de doença hipertensiva e qualquer outra patologia
prévia, totalizando 1745. Sendo excluídas as pacientes com história de outras doenças de base.
Após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Sul de Santa
Catarina (CEP-UNISUL) e do guardião legal do banco de dados as informações foram coletadas
em uma única etapa, através do Banco de dados do HCPB. As informações do HCPB foram
digitadas como parte da admissão, pré-parto e parto na maternidade e revisadas rotineiramente
tendo como base os prontuários clínicos, antes de serem armazenados. Foram coletadas
informações dos partos ocorridos no período definido de acordo com os critérios de inclusão,
exclusão e as variáveis do estudo.
Foram definidas como variável dependente: a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), e
como variáveis independentes os fatores maternos como: etnia, estado civil, idade, consultas
pré-natal, obesidade, paridade e fatores neonatais como: prematuridade, baixo peso.
Os dados foram tabulados no software Windows Excel e analisados por meio do
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Version 18.0. [Computer
program]. Chicago: SPSS Inc; 2009. Os fatores potencialmente associados a hipertensão na
gestação foram primeiramente descritos e após analisados na sua forma bivariada, o teste do
qui-quadrado foi utilizado no cálculo das diferenças estatisticamente significantes ao comparar a
prevalência do desfecho de interesse, Síndrome Hipertensiva Gestacional de acordo com as
variáveis independentes maternas. Foi adotado o nível de significância de p≤0,05. Medida de
Associação Razão de Prevalência (RP) com os respectivos Intervalos de Confiança 95%
(IC95%) foram apresentados. O estudo foi aprovado pelo CEP-UNISUL sob CAAE n0
70200117.6.0000.5369.

RESULTADOS
O estudo incluiu 1.745 gestantes e verificou uma prevalência de 2,3% de Hipertensão
Arterial na Gestação.
Dentre às características sociodemográficas da população estudada, 86,8% possuem
idade inferior a 34 anos, 74,3% são de etnia branca e 80,6% vivem com companheiro. Quanto
as características clínico-obstétricas 42,1% eram obesas, 64,4% haviam realizado 7 consultas ou
mais no pré-natal, 51,4% eram multíparas, 42,4% realizaram parto cesárea. Quanto a
prematuridade 15,0% dos RN nasceram prematuros e destes 13,9% tinha peso inferior a 2,500g
(Tabela 1).
Entre as características sociodemográficas e clínico-obstétricas associadas à hipertensão
entre as gestantes, houve associação com significância estatística com idade superior à 35 anos
(RP: 1,91; IC: 1.325-2.767; p= 0,002), estado civil com companheiro (RP: 1,73; IC: 1.0592.838; p <0,02), obesidade (RP: 4,24; IC: 2.931-6.134; p <0,001), multiparidade (RP: 2,05; IC:

1.464-2.89; p <0,001), e ter realizado cesariana (RP: 1,98; IC: 1.444-2.738; p= 0,002). Em
relação ao RN encontrou-se significância estatística quanto a prematuridade (RP: 1,82; IC:
1.277-2.612; p= 0,002). Ainda que tenha sido encontrada associação para etnia não branca,
mais de 7 consultas pré-natal e baixo peso ao nascer não foi detectada significância estatística
para estas variáveis (Tabela 2).

DISCUSSÃO
Estudo original que buscou identificar os fatores de risco associados a história de
hipertensão arterial na gestação, com base no banco de HCPB, do Hospital Universitário (HU).
As gestantes analisadas eram em sua maioria de etnia branca, com idade inferior a 34 anos e
conviviam com companheiro, com importante número de gestantes obesas, onde a maioria
havia realizado 7 ou mais consultas no pré-natal. Quase a metade das gestantes eram multíparas
e haviam realizado parto cesárea. Quanto a prematuridade pequena parcela dos recém-nascidos
nasceram prematuros e com peso inferior a 2,500g.
No presente estudo, entre as gestantes investigadas, foi encontrada uma prevalência de
2,3% de HAG, um valor abaixo do encontrado na literatura. De acordo com a OMS a HA afeta
quase 10% de todas as gestantes no mundo(3). Segundo estudo realizado por Oliveira et al.(18) em
Maceió a prevalência de SHG foi de 18,4%, já no estudo realizado em Goiânia por Thais Assis
et al. a prevalência encontrada foi de 14,5%(19), resultado muito semelhante ao estudo realizado
em São Paulo por Chaim et al.(20) com prevalência de 13,9%.
A baixa prevalência encontrada no estudo atual pode estar associada as melhores
condições socioeconômicas no sul do país e a seleção natural das mulheres que procuram ter
parto no HU, que tem uma política de humanização de assistência ao parto. De acordo com os
critérios do Ministério da Saúde (MS).(8), a identificação de qualquer fator de risco durante o
pré-natal no serviço básico de saúde deve resultar no encaminhamento imediato da paciente
para a unidade de alto risco. Neste cenário, o pré-natal qualificado, em todos os níveis de
complexidade, é fundamental para minimizar as ocorrências causadas pela hipertensão à mãe
e/ou ao feto(19). Pode-se aferir ainda a baixa prevalência encontrada no estudo, o fato do hospital
onde os dados foram coletados ser referência no acompanhamento de gestantes durante todo
pré-natal, interferindo de forma prognóstica positiva.
Pode-se observar no estudo atual, significância importante entre SHG e idade superior a
35 anos. Estudo realizado por Santos et al.(21) traz a ocorrência de HAG principalmente em
mulheres de idade avançada, sendo diagnosticada 4 vezes mais em mulheres com idade superior
a 35 anos. Para Ates et al.(22) o aumento da prevalência de HA pode ser desencadeada pela
idade, sendo esta considerada indutora de dano endotelial vascular que ocorre com o
envelhecimento. O mesmo achado foi encontrado com o estudo realizado por Guzmán-Juárez

et al.(23) onde a idade materna maior ou igual a 35 anos aumentou a probabilidade de sofrer
SHG.
De forma contrária aos achados do presente estudo, Chaim et al. em estudo realizado
em uma maternidade de São Paulo no ano de 2007 encontraram a maioria das pacientes
gestantes com HA com idade inferior a 34 anos(20). Assim como em Santarém, estudo realizado
por Anjos et al. verificaram que a idade inferior a 35 anos foi prevalente na população estudada
de acordo com no centro de referência de saúde da mulher nos anos de 2010 a 2011(24).
De acordo com a VII diretriz brasileira de hipertensão a associação da prevalência da
HA está ligada ao envelhecimento e é maior entre mulheres (24,2%)(7). Em um estudo realizado
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de São Paulo por Silva et al.(25) em 2015
mostraram que as mulheres constituem a maioria da população hipertensa, desta forma se faz
importante ressaltar que o sistema cardiovascular materno sofre adaptações progressivas ao
longo da gestação, causando flutuações da pressão arterial (PA).
De acordo com os resultados obtidos, subtende-se que a idade materna maior ou igual a
35 anos é algo relevante acerca da SHG, porém, a idade naõ deve ser vista como fator isolado
para complicações materno-fetal. A gestação por si só requer um cuidado obstétrico rigoroso e,
caso haja comorbidade associada como a estudada, deve ser de conhecimento da mulher e da
família acerca das implicações de uma gestação em idade avançada, para que possam avaliar
sobre os riscos e benefić ios em uma abordagem pré-concepcional daquelas mulheres que
desejam engravidar, para saber conduzi-las de modo a minimizar os riscos que possam
enfrentar. A idade é um fator de risco independente importante quando se avalia a predisposição
para o desenvolvimento de afecção de risco, seja ela hipertensiva ou não.
Pode-se observar no estudo atual, significância entre SHG e as gestantes com
companheiro. Estudo realizado por Faria et al.(26) em Taubaté a maioria das gestantes com SHG
tinham companheiro. E no estudo realizado por Jantsch et al. não encontraram significância
estatística, mas grande parte das gestantes com SHG possuíam companheiro(27). A literatura traz
contrapondo o resultado desse estudo quanto ao estado civil, o fato da mãe ser solteira é um
aspecto importante a ser considerado, pois além da desvantagem psicológica, a ausência do pai
traz menor estabilidade econômica para a família(24). No entanto, possivelmente esse grupo de
mulheres casadas com SHG encontrou significância estatística por estarem no grupo de
mulheres obesas e com idade superior a 35 anos.
Quanto às características clínico-obstétricas o presente estudo encontrou importante
significância entre a SHG e obesidade. Estudo realizado por Muto et al. com 1.986 mulheres em
um centro médico no Japão de 2011 a 2013 encontraram o desenvolvimento de SHG com
obesidade, onde o IMC antes da gestação estava maior que 30Kg/m2(28). Estudo realizando na
maternidade do hospital das clínicas da Universidade Federal de Goiânia em 2005, observou
que a obesidade foi fator de risco para HG(19). Vilar et al.(29) e Oliveira et al.(18) também

encontraram a mesma correlação entre obesidade e maior risco de HA nas gestantes analisadas.
Rabelo et al.(30) em 2012 ao estudar as gestantes de uma unidade de pré-natal no Rio de Janeiro,
constataram que as mulheres que iniciaram a gestação com sobrepeso ou obesas apresentaram
valores significativamente maiores de PAS em todos os trimestres da gestação.
A obesidade é um grande problema de saúde pública crescente, principalmente em
países que possuem uma cultura de fastfood exacerbada, contribuindo para um aumento na
incidência das SHG. Portanto, programas de saúde pública que combatem a obesidade tornamse necessários na prevenção das SHG(19). A obesidade neste cenário, é um fator de risco
importante que pontencializa o desenvolvimento de outras doenças e não somente a HA,
podendo levar há um desfecho não favorável mãe e/ou feto.
Os resultados desse estudo corroboram com a literatura e salientam a necessidade de
uma intervenção terapêutica pré-gestacional no que se refere à obesidade da mulher. As
mulheres devem ser orientadas sobre a importância da prática de atividade física e quanto aos
aspectos nutricionais, a fim de que possam prevenir ou reduzir o ganho de peso corporal e evitar
danos materno e fetal, o que inclui a possibilidade de uma SHG(19).
Sobre o antecedente obstétrico o estudo atual mostrou associação entre a SHG e a
multiparidade. Resultado semelhante foi encontrado no estudo realizado por Anjos et al. no
hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém no período de 2010 e 2011, onde 59% dos
casos de pré-natal de alto risco atendidas eram multíparas(24). Estudo realizado no Rio de
Janeiro, encontrou a associação de SHG e multipararidade(31), bem como o estudo realizado no
México por Cotrina-Sánchez et al. a multiparidade representa um fator de risco para o
surgimento de HA(32).
Divergindo do encontrado no presente estudo, Muto et al.(28) em estudo realizado no
Japão mostrou que as mulheres nulíparas têm um aumento de duas vezes no risco de
desenvolver SHG. Que corrobora com Dalmáz et al. em pesquisa realizada no Sul do Brasil(10).
Ainda no estudo realizado por Kiy et al. no ambulatório em Botucatu, a primiparidade
representou fator de risco para HG, onde o risco para HG entre as gestantes primíparas foi 5,4
vezes o risco das gestantes multíparas(33). Já Taylor trás no seu estudo que as mulheres nulíparas
podem ter fatores de risco não reconhecidos, como quaisquer doenças crônicas que causam
resultados adversos na gravidez e têm sido consideradas potencialmente de alto risco por causa
de fatores imunológicos, como a primeira exposição a antígenos paternos(34).
O fator multiparidade teve significância nesse estudo mas não há uma consenso na
literatura acerca dessa variável, pois a paridade pode estar diretamente ligada com o fator idade
e que pode influenciar nos resultados(35). As mulheres devem ser informadas de que o risco de
complicações na gravidez e os resultados adversos do nascimento aumentam com o numero de
gestações. Pois hoje a maternidade ficou em segundo plano na vida da mulher e quanto mais
tarde ela começar a ter filhos mais poderão surgir complicações.

No presente estudo, o tipo de parto cesariana apresentou associação significante com a
SH. Resultado semelhante ao encontrado no estudo realizado por Santos et al.(21) em uma
maternidade de Alagoas entre 2006 a 2010 e pelo estudo realizado por Faria et al. em um
hospital no interior do Estado de São Paulo entre 2009 e 2010(26). A frequência de parto cesárea
foi observada também em um estudo feito pela Sonia Chaim et al onde foram analisados 5.602
prontuários, mesmo não tendo uma associação estatísticas foi observado maior número de parto
cesárea nas mulheres hipertensas(20).
Entretanto deve ser considerada a possibilidade de causalidade reversa tendo sido a
própria presença de HAS gerado a necessidade de parto cesariana. Segundo consenso, a
presença de SHG está associada ao maior risco de se submeter ao parto cesárea, uma vez que
este tipo de parto é indicado em situações de urgência, onde a gestação deve ser interrompida, a
fim de minimizar possíveis complicações para a vitalidade fetal, preservando assim, a vida da
mãe e do feto(36).
A cesárea quando bem indicada visa possíveis benefícios para a saúde do RN e materna
frente a possíveis intercorrências obstétricas. Vale ressaltar que a escolha da via de parto é
determinada por vários fatores, avaliando o risco e benefícios às gestantes (24). Porém, o aumento
da frequência de parto cesárea não apresentou uma associação positiva com o aumento dos
benefícios para a mãe e RN, fato que se relacionam de forma positiva com dados da OMS, que
identifica o parto cesárea como uma das práticas mais frequentes e utilizada de modo
inadequado na prática médica(24).
O resultado desse estudo corrobora com a literatura no que condiz com a ligação da
SHG e o tipo de via de parto cesárea, mesmo sabendo que a escolha do tipo da via de parto não
é determinada apenas se a gestante é hipertensa ou não. Muitos outros fatores entram em
questão sobre a escolha da via de parto, mesmo tratando de gestante com SHG com a PA não
controlada no momento do parto.
Quanto as consequências ao RN, o estudo atual encontrou associação importante entre a
SHG e a prematuridade, assim como no estudo realizado por Berger et al. em 2013 com 122
prontuários de gestantes, evidenciaram que a HA levou a prematuridade como desfecho
importante(37). Para Chaim et al. a prematuridade foi uma condição frequente encontrada,
decorrente de complicações das SHG(20).
A SHG pode trazer repercussões para o RN incluindo a prematuridade, sendo por
descolamento prematuro de placenta ou trabalho de parto prematuro, aumentando assim o risco
para desfecho perinatal desfavorável(37). Com a prematuridade além de aumentar a taxa de
morbimortalidade perinatal aumenta a possibilidade de sequelas imediatas ou tardias (20).
Durante a gestação, a mulher está sujeita a condições especiais que acarretam mudanças nos
processos metabólicos, em especial a SH e DMG que, caso sejam diagnosticadas
antecipadamente, podem auxiliar na determinação do estado fetal(38).

A associação encontrada nesse estudo sobre SHG e prematuridade coloca em evidência
a necessidade de ações de promoção à saúde, prevenção de riscos e cuidados às mulheres ao
longo da vida reprodutiva. A prematuridade do RN é uma complicação frequente da SHG, seja
por decorrência de trabalho de parto espontâneo ou por conduta obstétrica de interrupção da
gravidez, em razão de comprometimento materno-fetal, considerados os principais
determinantes do risco de morte no período neonatal e dos problemas de desenvolvimento na
infância. Sobre a associação entre a SHG e a prematuridade deve ser bem esclarecido para as
mulheres que buscam a maternidade para diminuir a porcentagem de RN prematuros evitando
assim problemas futuros.
Os achados dessa pesquisa permitiram identificar condições clínicas preexistentes que
poderiam levar a resultados perinatais desfavoráveis com risco para o aumento da PA, que
podem ser modificados no período de pré-gestacional. A importância de considerar a história
pessoal pré-gestacional, o passado obstétrico, condições sociodemográficas e econômicas é
essencial para conhecer os fatores de risco que possam interferir na saúde materno-fetal. Os
resultados encontrados indicaram a importância de um planejamento reprodutivo para evitar
uma gestação de alto risco. Alguns desses resultados adversos são evitáveis, como a obesidade,
enquanto outros podem ser controlados, como a PA. As SHG são consideradas uma das
principais causas de morbimortalidade materno-infantil e que pode ser evitado dando mais
atenção desde a atenção primária.
Este trabalho teve como objetivo descrever as características da população de gestantes
assistidas em uma maternidade universitária na cidade de Florianópolis, identificando os fatores
de risco associados as SHG. Com base nos resultados obtidos, conclue-se que os fatores de risco
identificados nessa população estudada para as SHG fora semelhantes à maioria dos fatores
relatados na literatura. A idade maior de 35 anos, obesidade, multiparidade, prematuridade e
parto cesárea. Já a prevalência de SHG foi de 2,3% e diverge da maioria da literatura.
Sugere-se que este trabalho sirva de base para orientar as decisões nas ações de saúde
na atenção básica, para a intervenção mais eficiente nas políticas de saúde, mostrando a
importância da identificaçaõ precoce dos fatores de risco. Desenvolver e implementar linhas de
atenção integral para mulheres em idade reprodutivas, em especial no período pré-gestacional,
pode ter um impacto importante sobre os indicadores de saúde materna e neonatal.
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TABELAS
Tabela 1 - Características sociodemográficas, clínico-obstétricas e do recém-nascido, das
gestantes participantes do estudo - Protocolo da História Clínica Perinatal Base (HCPB) 2010 –
2014.
Variáveis
Idade (n= 1721)
≤ 35 anos
> 35 anos
Etnia (n= 1681)
Branco
Não branco
Estado civil (n= 1728)
Com companheiro
Sem companheiro
Obesidade (n= 1745)
Sim
Não
Consultas pré-natal (n= 1744)
≤ 6 consultas
>7 consultas
Paridade (n= 1745)
Multípara
Primípara
Tipo de parto (n= 1737)
Cesárea
Vaginal
Prematuridade (n= 1745)
Sim
Não
Baixo peso ao nascer (n= 1724)
<2.500 g
≥ 2.500g

N

(%)

1494
227

86,8
13,2

1249
432

74,3
25,7

1394
334

80,6
19,3

735
1010

42,1
57,8

620
1124

35,5
64,4

897
848

51,4
48,6

737
1000

42,4
57,5

263
1482

15,0
84,9

241
1483

13,9
86,0

Tabela 2 - Associação entre as características sociodemográficas, clínico obstétricas e do
recém-nascido com a Hipertensão arterial na gestação Protocolo da História Clínica Perinatal
Base (HCPB) 2010 – 2014.

Variáveis
Idade
≤ 35 anos
> 35 anos
Etnia
Branco
Não branco
Estado civil
Com companheiro
Sem companheiro
Obesidade
Sim
Não
Consultas pré-natal
≤ 6 consultas
>7 consultas
Paridade
Multípara
Primípara
Tipo de parto
Cesáreo
Vaginal
Prematuridade
Sim
Não
Baixo peso ao nascer
≥ 2.500g
<2.500 g

HAS
n (%)

RP (IC95%)

Valor de p

110 (7,4)
32 (14,1)

1
1.915 (1.325-2.767)

0,002

98 (7,8)
38 (8,8)

1
1.121 (0.783-1.605)

0,54

123 (8,8)
17 (5,1)

1.734 (1.059-2.838)
1

0,02

108 (14,7)
35 (3,5)

4.24 (2.931-6.134)
1

<0,001

41 (6,6)
101 (9,0)

1
1.358 (0.957-1.926)

98 (10,9)
45 (5,3)

2.057 (1.464-2.89)
1

<0,001

85 (11,5)
58 (5,8)

1.988 (1.444-2.738)
1

<0,001

35 (13,3)
108 (7,3)

1.826 (1.277-2.612)
1

0,002

116 (7,8)
26 (10,8)

1
1.379 (0.922-2.064)

0,09

0,12

