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Resumo: Introdução: A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) 
é uma das complicações mais frequentes da gravidez. Ela é caracterizada pela 
presença de hipertensão arterial, edema e-ou proteinúria (> ou = 300mg em 
24h) a partir da 20º semana de gestação, em pacientes normotensas. 
Objetivo: Identificar os principais fatores de risco para a Doença Hipertensiva 
Específica da Gestação no Brasil. 
Método: Levantamento bibliográfico na plataforma Lilacs de estudos produzidos 
no Brasil sobre identificação de fatores de risco para DHEG, sem restrição do 
ano de produção excluindo-se dissertações de mestrado,  teses de doutorado e 
revisões de literatura. 
Resultados: entre os fatores de risco identificados, o que foi citado em um maior 
número de artigos foi idades extremas, presente em 50% das publicações 
(Wendland et al, 2008; Assis et al, 2008; Santos et al, 2009; Moura et al, 2010), 
sendo seguido por obesidade (Assis et al, 2008; Kerber et al, 2017; Moura et al 
2010; Frigo et al, 2013), hipertensão arterial crônica (Assis et al, 2008; Dalmáz 
et al, 2011; Moura et al 2010) e história prévia de pré-eclâmpsia (De Oliveira et 
al, 2016; Kerber et al, 2017; Santos et al, 2009), todos presentes em 40% das 
publicações. 
Conclusão: Os fatores de risco citados apresentam uma concordância quando 
se trata dos fatores mais frequentes, como obesidade, história pregressa e 
familiar, primiparidade, multiparidade e extremos de idade. 
 
Palavras chave: eclampsia, DHEG, Brasil, fatores de risco. 
 
Abstract: Introduction: Pregnancy-Specific Hypertensive Disease (DHEG) is 
one of the most frequent complications of pregnancy. It is characterized by the 
presence of arterial hypertension, edema and / or proteinuria (> or = 300mg in 
24h) from the 20th week of gestation in normotensive patients. 
Objective: To identify the main risk factors for the Specific Hypertensive 
Disease of Gestation in Brazil. 
Method: A bibliographical survey on the Lilacs platform of studies produced in 
Brazil on the identification of risk factors for DHEG, without restriction of the 
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year of production, excluding master's theses, doctoral theses and literature 
reviews. 
Results: among the identified risk factors, what was cited in a larger number of 
articles was extreme ages, present in 50% of the publications (Wendland et al, 
2008, Assis et al., 2008; Santos et al., 2009; (2000) reported that the 
prevalence of chronic hypertension was higher in the United States than in the 
United States (Table 1). Moura et al 2010) and previous history of pre-
eclampsia (De Oliveira et al, 2016, Kerber et al, 2017, Santos et al, 2009), all 
present in 40% of publications. 
Conclusion: The risk factors cited are concordant when it comes to the most 
frequent factors, such as obesity, previous and family history, primiparity, 
multiparity and extremes of age. 
 
Key words: eclampsia, DHEG, Brazil, risk factors. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

A gravidez é um período do ciclo de vida, onde ocorrem diversas 
transformações biopsicossociais na mulher. Isto se constitui num 
processo natural cuja evolução levará ao nascimento de um bebê sadio. 
No entanto, tais transformações podem resultar em desenvolvimento 
inadequado para o feto e/ou para a mãe. Toda gestação que evolui 
inadequadamente é considerada de alto risco, ou seja, apresenta algum 
fator que compromete a evolução saudável (Rodrigues et al., 2016). Sabe-
se que em países em desenvolvimento incluindo o Brasil, um grande 
número de mulheres evolui ao óbito por complicações na gravidez, entre 
elas as doenças hipertensivas, as quais são responsáveis pela maioria 
das mortes maternas (Stone, 2016). 
A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é uma das 
complicações mais frequentes da gravidez (Turner e Hameed, 2017). Ela 
é caracterizada pela presença de hipertensão arterial, proteinúria (> ou = 
300mg em 24h) a partir da 20º semana de gestação, em pacientes 
normotensas.  
Partindo da dificuldade de adaptação imunológica ao trofoblasto, pode 
ocorrer disfunção na perfusão trofoblástica, pois a reoxigenação amplifica 
os radicais livres, acelerando assim a apoptose celular, desenvolvendo 
assim uma hipóxia do mesmo. Mecanismo este que funciona como gatilho 
para o desequilíbrio entre os fatores pró-angiogênicos, como VEGF e 
PLGF, e dos fatores solúveis antiangiogênicos, como o sFLT-1, além da 
ativação generalizada do sistema inflamatório materno, da disfunção 
endotelial universal e da limitação na vascularização placentária.  

O diagnóstico de pré-eclâmpsia a hipertensão após a vigésima semana 
associando os seguintes critérios: 
a. Proteinúria significativa (relação P/C > 0,3; > 1,0 g/l em fita reagente). 

A identificação de proteinúria por meio de fita reagente em amostra 
isolada de urina é recurso propedêutico importante por fornecer 
resultado imediato; entretanto é essencial a confirmação pela 
quantidade de proteína em volume de 24 horas. Disfunções orgânicas 
maternas como perda de função renal (creatinina > 1,1 mg/dl); a 



disfunção hepática (aumento de transaminases pelo > 2 vezes o limite 
superior normal; epigastralgia); complicações neurológicas (estado 
mental alterado; cegueira; hiperreflexia com clônus, escotomas, 
turvamento visual, diplopia, Doppler da artéria oftálmica materna com 
peak/ratio > 0,78); complicações hematológicas (plaquetopenia, CIVD 
< hemólise);  estado de antiangiogênese (PLGF < 36 pg/ml ou relação 
sFlt-1/PIGF > 85);  

b. Disfunção uteroplacentária (CIUR assimétrico; Doppler umbilical 
alterado, principalmente se presente também Doppler alterado nas 
duas artérias uterinas maternas). 

Pacientes com DHEG os níveis séricos de renina, angiotensina e 
aldosterona são menores que na gestante normal, excluindo, portanto 
qualquer papel etiológico primário do sistema renina-angiotensina-
aldosterona nessa doença (IRANI e XIA, 2011). 
Os fatores étnicos, ambientais e socioeconômicos influenciam na 
incidência DHEG, como também a paridade (Stone, 2016). Esta doença 
está presente em 6% a 8% das gestações, embora existam variações na 
literatura e tais variações ocorrem devido à falta de consenso dos critérios 
diagnósticos (Turner e Hameed 2017). Na paridade, as nulíparas tem a 
chance de 3% a 7% da doença, ela é mais prevalente entre as 
adolescentes mais jovens (<16 anos), devido ao estado nutricional 
deficiente e ausência de cuidados pré-natais. As adolescentes tendem a 
apresentar menos adequação a assistência pré-natal tanto pelo início 
tardio quanto pelo menor número de consultas, constatou-se também que 
este grupo é desinformado sobre as maternidades de referência, para a 
realização do parto, deixando-as assim numa maior frequência de 
peregrinação no momento do parto (Freire e Tedoldi, 2009). 
A manifestação mais comum na DHEG é a hipertensão arterial, porém a 
maior importância deve-se a hipoperfusão tecidual. Esta, por sua vez, é 
secundária ao vasoespasmo arteriolar e a lesão endotelial, elevando a 
resistência periférica total e a pressão arterial. O vasoespasmo arteriolar 
resulta em processo insidioso e progressivo, determinando na 
insuficiência de múltiplos órgãos. A ativação do endotélio determina a 
vasoconstrição e aumento da resistência periférica, alterações na 
permeabilidade capilar, a qual é responsável pela ativação do sistema de 
coagulação. Anatomopatologicamente os rins sofrem 
glomeruloendoteliose e esclerose focal, gerando a proteinúria e o 
comprometimento da filtração glomerular. No fígado ocorre a elevação 
das transaminases devido aos vários graus de isquemia que se dispersam 
ao redor da cápsula de Glisson. Verifica-se também ativação e consumo 
plaquetário, instalando-se a coagulação disseminada. O cérebro pode ser 
afetado por isquemia e o quadro pode ser agravado por edema difuso, 
resultando em convulsões (eclâmpsia) ou acidentes vasculares cerebrais 
(Turner e Hameed, 2017). 
A classificação adotada pelo Grupo de Estudo da Hipertensão Arterial na 
Gravidez do Programa Nacional de Hipertensão Arterial (EUA) e pela 
Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO (BR) é a 
mais utilizada. Sendo dividida em Hipertensão crônica (HC), Pré-
eclampsia (PE) / Eclâmpsia (E), Pré-eclampsia superposta à Hipertensão 
Crônica, e Hipertensão Gestacional (HG). 



Classifica-se como hipertensão crônica quando o diagnóstico é feito antes 
da gravidez ou anterior a 20 semanas de gestação. A Pressão Arterial 
Sistólica (PAS) tem que ser > 140 mmHg e/ou a Pressão Arterial 
Diastólica (PAD) > 90 mmHg. As medições devem ser realizadas em duas 
ocasiões com um intervalo de 4 horas.  
Quando a hipertensão é diagnosticada pela primeira vez durante a 
gestação e não normaliza após o parto também é classificada como HC. 
Pode ser subdividida em primária ou essencial ou secundária e em 
relação aos níveis tensionais em leve ou grave quando a PA é maior ou 
igual a 160/110mmHg. É importante pois avalia o risco da paciente 
orientando a conduta. A classificação pode mudar de baixo risco para alto 
risco caso a paciente apresentar PE sobreposta ou uma hipertensão 
descontrolada. 
Pre-eclâmpsia (PE) oode ser leve ou grave a depender da clínica e dos 
achados laboratoriais. 
PE LEVE caracteriza-se por uma PA > 140/90 mmHg após 20 semanas 
de idade gestacional em paciente anteriormente normotensa. Sintomas 
cerebrais como tonturas, cefaleia, escotomas, ou sintomas digestivos, 
como dor epigástrica, náuseas ou vômitos, ou ainda, trombocitopenia e 
alteração de enzimas hepáticas, mesmo na ausência de proteinúria.  
Na PE grave podemos ter PA > 160/110 mmHg, importante ter duas 
aferições com 6 horas de intervalo e a paciente deve estar em repouso; 
Proteinúria de 24h > 5 g ou > 3+ em fita, em duas amostras coletadas com 
intervalo de 4 horas; Oligúria, com volume urinário < 500 ml/24h; 
Creatinina sérica > 1,2 mg/dl em paciente com função renal normal prévia; 
Dor epigástrica ou no quadrante superior direito persistente; Síndrome 
HELLP; Restrição de crescimento fetal, entre outros.  
Na pré-eclâmpsia superposta à hipertensão crônica temos o 
aparecimento de proteinúria (> 0,3 g/24h) após a IG de 20 semanas em 
mulheres que já foram diagnosticadas com HC, ou um aumento adicional 
da proteinúria em quem já apresentava aumento prévio, ou um aumento 
súbito da PA em quem apresentava níveis controlados previamente, e até 
mesmo a alteração clínica ou laboratorial característica de PE.  
 
 

MÉTODOS 

 

O processo metodológico caracterizou o presente estudo em uma revisão 
integrativa, orientada a partir de buscas eletrônicas na base de dados 
Lilacs. A busca dos dados ocorreu no mês de abril de 2019. Foram 
selecionados para análise os estudos realizados no Brasil. Não houve 
restrição quanto ao ano de publicação. 
Os descritores usados para a elaboração da pesquisa foram “fatores”, 
“eclâmpsia” e “Brasil”. 
 

Estratégia de busca 

 

A estratégia de busca é a sintaxe da estratégia usada para o levantamento 
bibliográfico nas bases de dados. Esta foi direcionada mediante uma 
questão específica: “Quais os fatores de risco para pré-eclâmpsia mais 



encontrados no Brasil?” Visando encontrar os pertinentes com a questão 
proposta, foi elaborada uma estratégia de busca que empregou três 
palavras chave: “fatores”, “eclampsia” e “Brasil”, na base de dados Lilacs. 

 

Critérios de seleção 

 

Os critérios de inclusão adotados para os artigos encontrados foram que 
fossem relacionados à listagem e análise de fatores de risco relacionados 
à pré-eclâmpsia. Foram selecionados os estudos realizados no Brasil, em 
qualquer estado. Foram excluídas as revisões integrativas, dissertações 
de mestrado e teses de doutorado. 

 

Identificação, seleção e inclusão de estudos 

 

Para uma melhor apresentação dos resultados, optou-se por considerar 
as seguintes variáveis dos artigos selecionados: autor, ano/local, objetivo, 
amostra, faixa etária, média da idade em anos, testes avaliativos, 
resultados e conclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para os termos pesquisados, foram encontrados um total de 41 resultados 
na busca eletrônica da base de dados Lilacs. Seguindo os critérios de 
exclusão e de inclusão definidos no método e subtraindo as referências 
repetidas, foi selecionado um total de 9 artigos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total de estudos 

identificados na base de 

dados Lilacs: 41 

15 artigos 

Artigos não relacionados 

à listagem e análise de 

fatores de risco 

relacionados à pré-

eclâmpsia (36) 

Diretrizes, dissertações de 

mestrado, revisões de 

literatura e revisões 

integrativas (6) 

9 artigos 



Figura 1: Fluxograma de artigos encontrados, excluídos e incluídos na revisão. 

 Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

 Autor/ Ano e 

Local 

 
Tipo de estudo Objetivo Método Resultados Conclusão 

1. Assis et al., 2008. 
Goiânia, Goiás, 
Brasil. 

Estudo caso-controle. Investigar os fatores de 
risco maternos para 
SHG. 

Utilizou-se um estudo caso-
controle por meio da 
análise dos prontuários das 
parturientes da 
Maternidade do Hospital 
das Clínicas da 
Universidade Federal de 
Goiás (HC-UFG), em 2005. 
Os fatores de risco foram 
analisados pela análise de 
regressão logística e pelo 
teste exato de Fisher. 

Em 2005, houve 890 partos na 
Maternidade do HC-UFG, e 129 
gestantes apresentaram 
diagnóstico de SHG (14,5%). A 
análise multivariada identificou a 
obesidade como fator de risco 
tanto para hipertensão 
gestacional (HG) (OR: 17,636; IC 
95%: de 2,859 a 108,774) como 
para hipertensão arterial crônica 
superajuntada à pré-eclâmpsia 
(HCSPE) (OR: 27,307; IC 95%: 
de 4,453 a 167,440). 
Primiparidade constituiu fator de 
risco para HG (OR: 5,435; IC 
95%: de 1,923 a 15,385). Idade 
acima de 30 anos foi fator de 
risco para HCSPE (OR: 5,218; IC 
95%: de 1,873 a 14,536) e fator 
de proteção para pré-eclâmpsia 
(PE) (OR: 0,035; IC 95%: de 
0,003 a 0,364). Raça não-branca 
representou risco independente 
para PE (OR: 13,158; IC 95%: de 
1,672 a 100,000) e PE prévia 
para HCSPE (OR: 4,757; IC 
95%: de 1,261 a 17,938). Das 
gestantes com hipertensão 
arterial crônica (HAC), 73,5% 
desenvolveram HCSPE (p < 
0,001). 

Os fatores obesidade, raça 
não-branca, PE prévia, idade 
acima de 30 anos e HAC 
identificados foram 
semelhantes à maioria dos 
achados da literatura. (Arq 
Bras Cardiol 2008;91(1):11-17) 

 



Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

 Autor/ Ano e 

Local 

 
Tipo de estudo Objetivo Método Resultados Conclusão 

2. Bacelar et al, 2017. 
Brasil, 54 municípios 
da região Nordeste. 

Estudo transversal.  
 

Analisar possíveis 
associações entre 
Síndrome Hipertensiva 
Específica da Gestação 
(SHEG) e características 
sociodemográficas, do 
pré-natal e do parto de 
mães adolescentes e 
adultas jovens. 

Estudo transversal, de 
base hospitalar e nível 
regional, ocorrido em 54 
municípios da Região 
Nordeste do Brasil, no 
período de 2011 e 
2012, utilizando 
registros da Pesquisa 
Nacional - “Nascer no 
Brasil”. Foi estabelecido 
um modelo teórico 
conceitual com três 
níveis de hierarquia, 
tendo a SHEG como 
variável desfecho, 
sendo realizada análise 
multivariada, a partir 
das análises bivariadas 
e p valor, com 
significância <0,20, pelo 
teste de Wald. 

Do total de 2.960 
adolescentes e adultas 
jovens, 135 (4,6%) 
desenvolveram SHEG. 
Puérperas sem companheiro 
apresentaram chance 50% 
maior (OR=1,53) de 
apresentar esta patologia; 
aquelas com escolaridade 
inadequada para a idade, foi 
90% maior (OR = 1,86) e 
coma presença de 
antecedente clínico de risco, 
a chance de apresentar o 
desfecho foi 21 vezes a 
chance daquelas sem este 
antecedente (OR=21,72). 

Foram identificadas 
associações significantes 
entre SHEG e puérperas 
adolescentes e adultas 
jovens sem companheiro, 
com baixa escolaridade e 
antecedentes clínicos de 
risco, sinalizando a 
importância dos 
investimentos na qualidade 
da assistência pré-natal e 
trabalho de parto dos grupos 
mais vulneráveis. 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

 Autor/ Ano e 

Local 

 
Tipo de estudo Objetivo Método  Resultados Conclusão 

3. Dalmáz et al., 2011. 
Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

Estudo de caso 
controle prospectivo. 

Identificar a frequência 
dos fatores de risco para 
distúrbios hipertensivos 
durante a gravidez na 
região Sul do Brasil. 

O estudo incluiu 161 
pacientes com distúrbios 
hipertensivos e 169 
controles, compatíveis 
em idade e etnia. A 
frequência dos fatores de 
risco foi comparada a 
partir do teste exato de 
Fisher, teste quiquadrado 
e teste t de Student. Uma 
análise logística 
multivariacional de 
regressão avaliou a 
influência de fatores 
clínicos, sociais e 
demográficos, 
associados com a 
ocorrência de doenças 
hipertensivas durante a 
gravidez na análise 
univariada. 

Os pacientes envolvidos no 
estudo eram 
predominantemente 
caucasianos (73%) e a idade 
média foi 29 anos. Na análise 
multivariada as variáveis 
associadas foram: histórico de 
pré-eclâmpsia na família (p = 
0,001; OR = 3,88; 95% IC = 
1,77-8,46), diabetes (p = 0,021; 
OR = 3,87; 95% IC = 1,22-
12,27) e hipertensão crônica (p 
= 0,002; OR = 7,05; 95% IC = 
1,99-24,93).  

Os fatores de risco 
associados a distúrbios 
hipertensivos durante a 
gravidez parecem ser 
similares àqueles relatados 
em outros países. O 
conhecimento sobre os fato-
res de risco pode ser útil 
durante o acompanhamento 
pré-natal.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

 Autor/ Ano e 

Local 

 
Tipo de estudo Objetivo Método Resultados Conclusão 

4. Frigo et al., 2013. 
Chapecó, Santa 
Catarina, Brasil. 

Pesquisa quantitativa, 
documental e 
retrospectiva. 

Analisar as 
características 
epidemiológicas e 
condições sócio-
demográficas que 
contribuem para o 
desenvolvimento da 
Doença Hipertensiva 
Específica da Gravidez 
(DHEG) em mulheres 
atendidas no serviço de 
referência municipal de 
Chapecó-SC. 

Analisaram-se 06 
prontuários no período 
de janeiro de 2010 a 
2011, através da 
estatística descritiva. 

A maior parte das mulheres 
eram provenientes da área 
urbana e apresentavam 
entre vinte e trinta anos; 
100% apresentava o IMC 
acima do ideal máximo; 
66,7% apresentou fator 
pessoal de risco para a 
doença. 

Se faz necessário 
desenvolver ações 
educativas para melhoria da 
qualidade na assistência pré-
natal, reduzindo assim 
mortalidade materno-fetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

 Autor/ Ano e 

Local 

 
Tipo de estudo Objetivo Método Resultados Conclusão 

5. Kerber et al, 2017. 
Bento Gonçalves, Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

Estudo transversal 
retrospectivo. 

Estimar a prevalência de 
síndromes hipertensivas 
gestacionais e descrever 
os fatores de risco 
maternos e fetais dessas 
complicações, em 
mulheres que realizaram o 
parto em um hospital no sul 
do Brasil. 

Estudo transversal 
retrospectivo com 
amostra de 459 
gestantes, que realizaram 
o parto no Hospital 
Tacchini, no município de 
Bento Gonçalves, Brasil. 
As variáveis quantitativas 
simétricas foram 
descritas por média e 
desvio padrão, e as 
quantitativas 
assimétricas, por 
mediana e amplitude 
interquartílica. A medida 
de efeito utilizada foi a 
Razão de Prevalências. 

A prevalência de síndromes 
hipertensivas gestacionais, 
na amostra estudada foi 
11,1%, sendo: hipertensão 
gestacional (39,2%), pré-
eclâmpsia (23,5%), 
hipertensão crônica (21,6%) 
e hipertensão arterial 
secundária (3,9%). O parto 
prematuro foi a complicação 
mais recorrente (44,4%). 
Discussão: A prevalência de 

síndromes hipertensivas 
gestacionais assemelha-se à 
encontrada na literatura. 
Diabetes mellitus, excesso 
de peso, histórico de 
síndrome hipertensiva 
gestacional em 
gestações anteriores e 
prematuridade, são 
apontados como fatores de 
risco associados às 
síndromes hipertensivas 
gestacionais. 

Constatou-se a 
importância de um pré-
natal de qualidade, uma 
vez que a saúde da 
mulher média as 
complicações e riscos 
maternos e fetais, como 
as síndromes 
hipertensiva 
gestacionais. 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

 Autor/ Ano e 

Local 

 
Tipo de estudo Objetivo Método Resultados Conclusão 

6. Moura et al., 2010. 
Fortaleza, Ceará, 
Brasil. 

Estudo transversal de 
campo.  

Identificar fatores de risco 
para pré-eclâmpsia em 
mulheres hospitalizadas 
com essa patologia. 

Participaram 40 
gestantes internadas 
em maternidade de 
referência terciária. Os 
dados foram coletados 
de janeiro a fevereiro de 
2006, por meio de 
entrevista, sendo 
agrupados em tabelas, 
empregando-se análise 
estatística univariada. 

Os fatores de risco 
predominantes no grupo 
foram primiparidade, 
gestação nos extremos da 
idade reprodutiva, 
obesidade, baixa 
escolaridade, baixa renda 
familiar, antecedente pessoal 
e familiar de hipertensão 
crônica, dieta hipercalórica, 
hipoprotéica e hipersódica. 

Aos profissionais que 
assistem ao pré-natal é 
fundamental manterem-se 
atualizados para que 
possam investigar 
adequadamente tais 
fatores e identificar 
gestações potencialmente 
de risco, tomando os 
cuidados necessários para 
se evitar a eclâmpsia e 
contribuir para a redução 
da mortalidade materna e 
perinatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

 Autor/ Ano e Local 

 
Tipo de estudo Objetivo Método Resultados Conclusão 

7. Oliveira et al., 2015. 
Maceió, Alagoas, Brasil. 

Estudo de coorte 
prospectivo. 

Avaliar os fatores 
maternos e os resultados 
perinatais adversos em 
uma coorte de gestantes 
com pré-eclâmpsia da 
rede pública de saúde de 
Maceió. 

Estudo de coorte 
prospectivo realizado em 
2014 na rede pública de 
saúde do município com 
uma amostra de 
gestantes calculada com 
base na prevalência de 
pré-eclâmpsia de 17%, 
nível de confiança de 
90%, poder de 80% e 
razão de 1:1. Foi aplicado 
um questionário para 
coleta de dados 
socioeconômicos, 
pessoais e 
antropométricos, e 
obtidas variáveis 
perinatais de prontuário e 
da declaração de nascido 
vivo. Análise realizada 
com regressão de 
Poisson e teste do qui-
quadrado, considerando 
p < 0,05 como 
significativo. 

Foram estudadas 90 
gestantes com pré-eclâmpsia 
(GCP) e 90 gestantes sem 
pré-eclâmpsia (GSP). 
História prévia de pré-
eclâmpsia (razão de 
prevalência [RP] = 1,57, 
intervalo de confiança de 
95% [IC 95%] 1,47–1,67, p = 
0,000) e cor da pele negra 
(RP = 1,15, IC 95% 1,00–
1,33, p = 0,040) estiveram 
associadas à ocorrência de 
pré-eclâmpsia. Entre os 
recém-nascidos das GCP e 
GSP, 12,5% e 13,1%, 
respectivamente, eram 
pequenos para a idade 
gestacional (p = 0,907) e 
25,0% e 23,2%, 
respectivamente, eram 
grandes para a idade 
gestacional (p = 0,994). 
Houve predomínio da via de 
parto cesariana. 

História pessoal de pré-
eclâmpsia e cor da pele 
negra estiveram associadas 
à ocorrência de pré-
eclâmpsia. Houve elevadas 
frequências de desvios de 
peso ao nascer e da via de 
parto cesariana. (Arq Bras 
Cardiol. 2016; 106(2):113-
120) 

 

 

 

Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa (cont.) 

 Autor/ Ano e 

Local 
Tipo de estudo Objetivo Método Resultados Conclusão 



 
8. Santos et al., 2009. 

Fortaleza, Ceará, 
Brasil. 

Exploratório-
descritivo. 

Identificar os fatores de 
risco da Síndrome 
Hipertensiva Específica 
da Gestação (SHEG) em 
gestantes acompanhadas 
em núcleo de atenção 
médica integrada. 

Estudo exploratório-
descritivo realizado com 
100 gestantes 
acompanhadas no 
ambulatório de pré-natal do 
Núcleo de Atenção Médica 
Integrada (NAMI) da 
Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR), em Fortaleza-
CE, independentemente de 
idade, estado civil e renda 
familiar. Os dados foram 
coletados por meio de 
entrevista estruturada, 
entre março e abril de 2008, 
organizados em tabelas e 
analisados com base na 
literatura pertinente. 

A amostra pesquisada tinha 
idade entre 17 a 31 anos, cor 
parda, união estável, renda 
familiar de 1 a 2 salários 
mínimos, ensino fundamental; 
eram prendas do lar, seguiam 
o catolicismo e habitavam 
moradia própria. Houve o 
predomínio da multigestação, 
da primiparidade e do 
abortamento na faixa etária de 
17 a 21 anos. As gestantes 
apresentavam os fatores de 
risco da SHEG – idades 
extremas; multiparidade; 
alteração de pressão arterial 
na gravidez atual e na anterior; 
história familiar e pregressa de 
pré-eclâmpsia e eclâmpsia, 
entre a terceira e quarta 
gestações; conflitos 
emocionais e gestação 
múltipla. 

Constatou-se a presença 
de fatores de risco para a 
SHEG na amostra 
investigada, exceto a 
obesidade e a paternidade 
diversa; entre os dados 
obstétricos dessas 
mulheres, predominaram 
multigestação, 
primiparidade e 
abortamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Características dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 Autor/ Ano e 

Local 

 
Tipo de estudo Objetivo Método Resultados Conclusão 

9. Wendland et al., 
2008. Porto Alegre 
RS, Salvador BA, 
Fortaleza CE, Rio 
de Janeiro RJ, São 
Paulo SP, Manaus 
AM; Brasil. 

Estudo de 
coorte prospectivo. 

Avaliar a concordância 
do padrão de fatores de 
risco de mulheres 
que desenvolvem 
diabetes gestacional e 
pré-eclâmpsia. 

Estudo de coorte prospectivo 
em clínicas de atendimento 
pré-natal do Sistema Único de 
Saúde de seis capitais do 
Brasil, 4.766 mulheres 
grávidas de 20 a 48 anos de 
idade foram arroladas de 
maneira consecutiva entre a 
20º e 28º semanas 
degestação. O hábito de fumar 
e os fatores de risco 
tradicionais para pré-eclâmpsia 
e diabetes gestacional foram 
obtidos por entrevista no 
arrolamento. Diabetes 
gestacional foi diagnosticada 
usando um teste oral de 
tolerância a glicose com 75 g e 
pré-eclâmpsia por meio de 
revisão de prontuário. 

Diabetes gestacional e pré-
eclâmpsia são associadas com 
idade (RC 2,07; 95% IC 
1,65-2,23 e RC 1,55; 95% IC 
1,08-2,23, respectivamente), 
índice de massa corporal 
pré-gestacional (RC 1,62; 95% 
IC 1,40-3,53 e RC 1,83; 95% IC 
1,52-4,80, respectivamente) 
e ganho de peso 
precocemente durante a 
gestação (RC 1,28; 
95% IC 1,12-1,47 e RC 1,27; 
95% IC 1,06-1,52, 
respectivamente). Menor 
chance de diabetes 
gestacional (RC 0,31; 95% IC 
0,22-0,44) e pré-eclâmpsia 
(RC 0,36; 95% IC 0,20-0,51) 
foram observados em 
mulheres nulíparas que 
fumaram durante a gestação. 

Diabetes gestacional e pré-
eclâmpsia compartilham 
um padrão de fatores de 
risco, sugerindo a 
possibilidade de uma 
etiologia comum. 

 



Após o levantamento dos artigos resultantes do processo de análise e exclusão, 
as informações foram sistematizadas em uma tabela com as seguintes 
informações: autor, ano e país de publicação, tipo de estudo, objetivo, método, 
resultado e conclusão. 

Os dados enfim foram classificados em duas categorias para a elaboração dos 
resultados: a caracterização bibliométrica e a de conteúdo. Na bibliométrica 
constaram o ano e país das publicações, tipos de estudos desenvolvidos e 
quantitativo amostral estudado nessas pesquisas. Na caracterização de 
conteúdo foram listados os fatores de risco para a pré-eclâmpsia identificados 
na literatura estudada, sendo descrita a frequência de citação de cada um no 
conjunto desses artigos.  

a. Caracterização bibliométrica: 

O período de publicação dos artigos analisados foi entre 2008 e 2017, conforme 
a seguinte distribuição: 2017 e 2008 com 3 e 2 artigos respectivamente, e os 
anos de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2016 com uma publicação cada. Todas essas 
publicações eram referentes a pesquisas desenvolvidas no Brasil com 
desenvolvimento dos seguintes tipos de estudos: estudo de coorte prospectivo, 
estudo de caso controle, estudo de caso controle prospectivo, estudo transversal 
retrospectivo, revisão integrativa, estudo transversal, exploratório descritivo, 
estudo transversal de campo, pesquisa quantitativa documental e retrospectiva. 
O conjunto de gestantes pesquisadas totalizou 8970 mulheres.  

b. Caracterização do conteúdo: 

Tendo como base a pergunta norteadora “Quais os fatores de risco para pré-
eclâmpsia mais encontrados no Brasil?”, foi feito uma análise e sistematização 
dos resultados apresentados nas publicações estudadas, possibilitando a 
identificação dos seguintes fatores de risco:   

 Idades extremas; 

 Obesidade;  

 Raça não-branca;  

 Hipertensão arterial crônica; 

 Histórico de pré-eclâmpsia na família; 

 Diabetes; 

 História prévia de pré-eclâmpsia; 

 Nutrição inadequada; 

 Baixa escolaridade;  

 Antecedente clínico de risco; 

 Primiparidade; 

 Índice de massa corporal pré-gestacional; 

 Ganho de peso precocemente durante a gestação; 

 Puérperas sem companheiro; 

 Multiparidade; 

 Alteração de pressão arterial na gravidez atual e na anterior; 

 Conflitos emocionais; 

 Gestação múltipla; 

 Baixa renda familiar. 



 

Como pode ser observado na figura 2, entre os fatores de risco identificados, o 
que foi citado em um maior número de artigos foi idades extremas, presente em 
50% das publicações (Wendland et al, 2008; Assis et al, 2008; Santos et al, 2009; 
Moura et al, 2010), sendo seguido por obesidade (Assis et al, 2008; Kerber et al, 
2017; Moura et al 2010; Frigo et al, 2013), hipertensão arterial crônica (Assis et 
al, 2008; Dalmáz et al, 2011; Moura et al 2010) e história prévia de pré-eclâmpsia 
(De Oliveira et al, 2016; Kerber et al, 2017; Santos et al, 2009), todos presentes 
em 40% das publicações. Em 30% dos trabalhos raça não-branca (Assis et al, 
2008; De Oliveira et al, 2016;) e diabetes (Dalmáz et al, 2011; Kerber et al, 2017) 
constaram entre os fatores de risco e em 20% foram citados o histórico de pré-
eclâmpsia na família (Dalmáz et al, 2011; Santos et al, 2009;), nutrição 
inadequada (Moura et al, 2010), baixa escolaridade (Bacelar et al 2017; Moura 
et al, 2010), antecedente clínico de risco (Bacelar et al 2017; Frigo et al, 2013) e 
primiparidade (Santos et al, 2012; Moura et al, 2010). 

Os demais fatores foram citados em apenas um artigo cada, a saber:  

 Índice de massa corporal pré-gestacional - Wendland et al (2008) 

 Ganho de peso precocemente durante a gestação - Wendland et al 
(2008) 

 Puérperas sem companheiro – Bacelar et al (2017) 

 Multiparidade - Santos et al (2009) 

 Alteração de pressão arterial na gravidez atual e na anterior - Santos et 
al (2012) 

 Conflitos emocionais - Santos et al (2009) 

 Gestação múltipla - Santos et al (2009) 

 Baixa renda familiar - Moura et al (2010) 
 

 

Figura 2: Fatores de risco para pré-eclâmpsia descritos na literatura 
estudada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os fatores de risco citados apresentam uma concordância quando se trata dos 
fatores mais frequentes, como obesidade, história pregressa e familiar, 
primiparidade, multiparidade e extremos de idade. Alguns fatores aparecem em 
apenas um artigo, mas temos que levar em conta que os fatores analisados 
apresentam diferenças de artigo para artigo, sendo alguns fatores considerados 
e pesquisados em alguns artigos e em outros não. Para se ter uma ideia mais 
precisa da relevância desses fatores, seria necessário juntar mais estudos em 
que todos eles aparecessem. 
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