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RESUMO 

No Brasil, a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHG) possui uma elevada taxa de 

incidência e de prevalência, ocorrendo em cerca de 6 a 10% das gestantes primíparas. Para a 

realização de um adequado acompanhamento das gestantes, estados e municípios, por meio das 

unidades integrantes de seu sistema de saúde, organizam esta modalidade assistencial conforme 

estabelecido pela Rede Cegonha. O objetivo deste estudo foi analisar a incidência de casos de 

SHG cujas pacientes foram admitidas na Maternidade Santa Mônica entre junho de 2016 e julho 

de 2017, considerando a regionalização estabelecida no estado de Alagoas pela Rede Cegonha. 

Trata-se de um estudo epidemiológico, documental, com abordagem quantitativa realizada 

através de análise dos prontuários da Maternidade Escola Santa Mônica, considerada referência 

para gravidez de alto risco no estado de Alagoas, contemplando as varáveis: 

profissão/ocupação, escolaridade, faixa etária, raça/cor, número de consultas de pré-natal. Das 

682 gestantes admitidas na MESM, 94,43% são provenientes de municípios sob sua 

responsabilidade territorial, enquanto 5,57% pertencem à Regiões de Saúde que devem se 

referenciar à outras maternidades, sendo a 2ª RS identificada com a maior incidência de casos, 

153,92 a cada mil nascidos vivos. Conclui-se que embora tenha sido estabelecida através das 

diretrizes da Rede Cegonha, percebe-se deficiência no encaminhamento das pacientes, uma vez 

que foram identificadas pacientes provenientes de todas as regiões do estado. Destaca-se a 

importância da Atenção Básica desenvolvida com qualidade, de modo a auxiliar na prevenção 

e detecção precoce da SHG. 

Palavras-Chave: Gestação de alto risco; síndromes hipertensivas, regionalização; rede 

cegonha.  
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In Brazil, the Specific Hypertensive Pregnancy Syndrome (GHS) has a high incidence and 

prevalence rate, occurring in about 6 to 10% of primiparous pregnant women. To provide 

adequate monitoring of pregnant women, states and municipalities, through the units that are 

part of their health system, they organize this type of care, as established by the Stork Network. 

The aim of this study was to analyze the incidence of GHS cases whose patients were admitted 

to Santa Monica Maternity between June 2016 and July 2017, considering the regionalization 

established in the state of Alagoas by the Stork Network. This is a documentary epidemiological 

study, with a quantitative approach conducted through the analysis of records of the Santa 

Monica School Maternity, considered a reference for high-risk pregnancy in the state of 

Alagoas, considering the following variables: profession / occupation, education, age. group, 

race / color, number of antenatal appointments. Of the 682 pregnant women admitted to the 

MESM, 94.43% came from municipalities under their territorial responsibility, while 5.57% 

belong to the Health Regions, which should refer to other maternity hospitals, with the 2nd SR 

identified with the highest incidence of cases. 153.92 per 1,000 live births. It is concluded that, 

although it was established through the Stork Network guidelines, it is perceived deficiency in 

the referral of patients, since patients from all regions of the state were identified. The 

importance of quality primary care is emphasized in order to assist in the prevention and early 

detection of GHS. 

Keywords: High risk pregnancy; hypertensive syndromes, regionalization; stork net. 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHG) é uma doença multissistêmica, 

caracterizada por manifestações clínicas como hipertensão e frequentemente proteinúria, as 

quais se manifestam a partir da vigésima semana de gestação, denominando-se pré-eclâmpsia. 

Nas suas formas graves, em virtude da irritabilidade do sistema nervoso, instalam-se as 

convulsões e a doença sendo chamada de eclampsia (BRASIL, 2016).  

No Brasil, a SHG possui uma elevada taxa de incidência e de prevalência, ocorrendo 

em cerca de 6 a 10% das gestantes primíparas. Em nível mundial é considerada uma das 

principais causas de morte materna e neonatal, e nos países desenvolvidos, esta incidência varia 

entre 2 a 8% das gestações, constituindo a primeira causa de morte materna, apresentando 

elevada taxa de morbimortalidade perinatal (BACELAR et al, 2017).  

Estudo realizado por Giordano et al, (2014), estima que a prevalência da doença seja de 

0,2% em áreas mais desenvolvidas, com taxa de mortalidade materna de 0,8%, enquanto, nas 
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regiões menos favorecidas, essa prevalência aumenta para 8,1%, com taxa de mortalidade 

materna correspondente a 22%. Assim, o aumento da mortalidade por elevação dos níveis 

pressóricos durante a gestação constitui-se a principal causa de mortalidade materna no Brasil 

(OLIVEIRA et al, 2013). 

Os fatores de risco das SHG pode-se destacar os fatores socioeconômico, como a baixa 

renda da gestante, constituição física, raça, idade materna, hereditariedade, diabetes mellitus e 

hipertensão arterial, além de fatores como a paridade, a presença de mola hidatiforme, gravidez 

múltipla e polidrâmnio (ARAÚJO et al, 2017). 

Assim, diante dos riscos apresentados, as gestantes com SHG precisam de atendimento 

diferenciado de modo a garantir a integralidade da assistência, com o objetivo de promover o 

bem-estar da mãe e do bebê. Para a realização de um adequado acompanhamento, estados e 

municípios, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, organizam esta 

modalidade assistencial conforme estabelecido pela Rede Cegonha (BRASIL, 2011). 

Em Alagoas, a rede de assistência à gestante é definida pela Portaria Ministerial n°1.459 

de 24 de junho de 2011, que estabelece a regionalização dos serviços, de modo a propiciar 

acesso a mulheres residentes em todas as Regiões de Saúde do estado, adotando medidas 

destinadas a assegurar a cobertura e a qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência 

ao parto e puerpério e da assistência à criança. 

Diante deste contexto, esta pesquisa tem como objetivo analisar a incidência de casos 

de SHG cujas pacientes foram admitidas na Maternidade Santa Mônica entre junho de 2016 a 

junho de 2017, considerando a regionalização estabelecida no estado de Alagoas pela Rede 

Cegonha. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico, documental, com abordagem quantitativa 

realizada através de análise dos prontuários da Maternidade Escola Santa Mônica, considerada 

referência para gravidez de alto risco no estado de Alagoas. A coleta de dados foi iniciada em 

dezembro de 2017, sendo definido recorte temporal de um ano (julho de 2016 a junho de 2017), 

considerando a disponibilidade dos prontuários fornecidos pelo Serviço de Arquivo Médico e 

Estatístico (SAME) do hospital.  



4 

 

  

 Foram incluídos os prontuários de mulheres com diagnóstico de Hipertensão Arterial 

Crônica, Hipertensão Gestacional, Pré-eclâmpsia, Eclampsia, Síndrome Hipertensiva 

Específica da Gestação, Doença Hipertensiva Específica da Gravidez, e Síndrome de Hellp, 

contemplando as varáveis: cidade de procedência da gestante, profissão/ocupação, 

escolaridade, faixa etária, raça/cor e o número de consultas de pré-natal.  

Para subsidiar a discussão dos dados coletados nos prontuários, foi realizado um 

levantamento da população assistida pela Atenção Básica e pela Estratégia de Saúde da Família 

em cada Região de Saúde, através do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 

disponível para consulta pública no site DATASUS TABNET.  

A organização e análise dos dados considerou a divisão territorial, estabelecida pela 

Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas em seu Plano Diretor de Regionalização (PDR, 2011) 

em consonância com as políticas do Ministério da Saúde que definem, a regionalização da Rede 

Cegonha com a constituição de 10 Regiões de Saúde.  

A análise dos dados foi realizada calculando a relação entre o número de mulheres 

admitidas com SHG na maternidade (682) e a estimativa de gestantes na população em cada 

Região de Saúde (nascidos vivos SUS dependentes + 10%) entre os anos de 2015 e 2016 por 

1000 habitantes. Os resultados foram organizados em 4 tabelas, de modo a possibilitar o 

estabelecimento de relação entre o número de gestantes com SHG admitidas na MESM, a 

Região de Saúde de procedência, a disponibilidade de leitos para a respectiva Região de Saúde, 

o acesso aos serviços de Atenção Básica e Saúde da Família para realização do pré-natal e as 

características intrínsecas e extrínsecas das mulheres que possam ter interferido no 

desenvolvimento da doença. 

 Para garantir o sigilo das informações e anonimato das mulheres, os prontuários foram 

identificados por códigos numéricos. A pesquisa seguiu todas as recomendações estabelecidas 

pela Resolução 466/12, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Parecer número 

2.436.519 de 13/12/17.   

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Os dados coletados dos prontuários analisados possibilitaram a identificação da 

incidência de casos de SHG atendidos na maternidade por município de origem, sendo possível 

perceber que, apesar de se constituir como um serviço de referência para a 1ª, 2ª, 5ª e 6ª Regiões 



5 

 

  

de Saúde, foram admitidas no período de julho de 2016 a junho de 2017, 38 gestantes 

procedentes de outras localidades, conforme se observa a incidência na Figura 1. 

Figura 1 – Incidência de casos de SGH em mulheres admitidas na MESM, considerando a 

Região de Saúde de procedência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados da pesquisa (2019). 

O mapa de vinculação da Rede Cegonha foi construído a partir da divisão territorial do 

estado de Alagoas em duas Macrorregiões de Saúde, 1ª e 2ª, que operam respectivamente sob 

gestão dos municípios de Maceió e Arapiraca. As Regiões de Saúde localizadas à leste do estado 

(1ª a 6ª), possuem como referência a Maternidade Escola Santa Mônica (MESM) e o Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Alagoas, enquanto os municípios a oeste do estado, 

pertencentes às 7ª, 8ª 9ª e 10ª RS se referenciam em duas maternidades regionais.  

Neste contexto, das 682 gestantes admitidas na MESM, 94,43% são provenientes de 

municípios sob sua responsabilidade territorial, enquanto 5,57% pertencem à Regiões de Saúde 

que devem se referenciar à outras maternidades. Os números encontrados podem indicar um 

funcionamento adequado da Rede, no entanto é preciso destacar que a MESM não é a única 

referência para a 1ª RS, pois de acordo com o mapa de vinculação da Rede Cegonha, o HU é 
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outro ponto de referência para gravidez de alto risco, disponibilizando mais 60 leitos, somando-

se um total de 120 leitos de referência. 

Quando a rede de saúde se organiza de forma fragmentada, desarticulada e 

desresponsabilizada, ocasionando a peregrinação de mulheres, a descontinuidade da assistência 

entre o pré-natal, o parto e o pós-parto podem ser determinantes do sucesso ou fracasso da 

proposta do cuidado da gestante e do neonato, o que demanda reflexão sobre o envolvimento e 

a postura dos profissionais, dos gestores e dos serviços de saúde diante da demanda (SANTOS, 

2015). 

A 1ª RS se caracteriza por concentrar o maior número de habitantes do estado, 

apresentando a terceira maior incidência de casos (15,66) de SHG atendidos na MESM, atrás 

da 2ª RS e 5ª RS, respectivamente com 153,92 e 18,12 casos da doença. A discrepância entre o 

número de mulheres provenientes da 1ª e 2ª RS pode ser explicado pelo fato de que, a 2ª RS 

não possui outra maternidade de referência, sendo todas as suas gestantes de alto risco, 

encaminhadas para a MESM, enquanto as gestantes da 1ª RS podem ser assistidas também no 

Hospital Universitário (Tabela 1). 

É importante ressaltar que, embora possua um número menor de leitos de alto risco para 

atendimento das gestantes, a 2ª RS possui uma população dez vezes menor do que a 1ªRS, com 

166.772 habitantes (BRASIL, 2010), o que indica a necessidade de uma investigação mais 

aprofundada que possa explicar as razões da alta incidência de SHG nestes municípios. Sabe-

se, que a assistência pré-natal desenvolvida de forma adequada, pode ser uma grande estratégia 

para redução dos índices de mortalidade maternal e neonatal, e de outros agravos e doenças 

evitáveis. 

Conforme mencionado anteriormente, a assistência para gestantes de alto risco no 

estado de Alagoas, é realizada através de quatro maternidades, que juntas, somam 172 vagas 

distribuídas entre as 10 RS (Tabela 1). 

Tabela 1 – Número de leitos de alto risco por Região de Saúde no Estado de Alagoas. 

REGIÃO DE SAÚDE Nº DE LEITOS DE ALTO RISCO HOSPITAL DE REFERÊNCIA 

1ª RS 60 + 60 MESM + HU 

2ª RS 60 MESM  

3ª RS 60 HU 

4ª RS 60 HU 

5ª RS 60 MESM 

6ª RS 60 MESM 

7ª RS 25 HR 

8ª RS 25 HR 
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9ª RS 27 HCR 

10ª RS 27 HCR 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (2019). 

Legenda:  MESM – Maternidade Escola Santa Mônica     HU – Hospital Universitário 

                 HR – Hospital Regional               HCR – Hospital Clodolfo Rodrigues 

 

Os municípios pertencentes à 1ª RS possuem 120 leitos disponíveis para gestação de 

alto risco, 60 leitos do nível estadual e 60 do federal. A 2ª, 5ª e 6ª RS compartilham os 60 leitos 

da maternidade estadual com a 1ª RS, enquanto a 3ª e 4ª RS compartilham os 60 leitos da 

maternidade federal. Em que pese, a população da 1ª Macrorregião de Saúde represente 70,36% 

da população feminina residente no estado, proporcionalmente, possui 64,76% dos leitos de 

referência para gravidez de alto risco do estado.  

  A 7ª e 8ª RS, que pertencem a 2ª Macrorregião de Saúde, disponibilizam mais 25 leitos 

de referência regional, seguidas da 9ª e 10ª, com mais 27 leitos. Assim, ao analisar os resultados 

obtidos por esta pesquisa, observa-se que a MESM atende mulheres com gravidez de alto risco 

das 10 RS, como mostram os resultados, revelando que o referenciamento das gestantes, não 

depende apenas da formalização da Rede, mas também de aspectos relacionados à falta de 

esclarecimento das mulheres e responsabilidade dos gestores. 

Embora não tenha sido objeto deste estudo, identificar as razões que fazem com que as 

mulheres procurem atendimento nos serviços de saúde fora da sua área de abrangência, percebe-

se que além das dificuldades operacionais, as questões culturais e a falta de informação acabam 

por sobrecarregar os serviços que deveriam atender apenas casos de alto risco.  

Neste contexto, a Atenção Básica (AB), em especial a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) apresenta-se como o nível de assistência com maior capacidade de atuar sobre os fatores 

que podem contribuir com o desenvolvimento da SHG. A AB tem entre suas funções, acolher 

as usuárias desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, de forma 

integral e continuada (BRASIL, 2013), o que permite maior aproximação dos profissionais de 

saúde e das famílias para uma melhor compressão do processo saúde-doença e das necessidades 

de intervenção que vão além das práticas curativas (OLIVEIRA e PEREIRA, 2013). A 

prevenção primária desenvolvida na AB tem papel primordial na prevenção de complicações 

das SHG, uma vez que fatores de risco como obesidade, hipertensão crônica, diabetes, 

alimentação inadequada e sedentarismo são condições detectáveis ainda na pré-concepção 

(ARAÚJO et al, 2017).  

No que se refere a cobertura da AB e da ESF em cada RS, pode-se observar na Tabela 

3, que a 1ª RS é a que apresenta menor percentual médio, com cobertura de 56,53% de AB e 
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42,91% de ESF, seguido pela 10° que apresenta uma cobertura de 78,73% de AB e ESF, o que 

pode estar contribuindo para que ambas as RS apresentem alta incidência de SHG. As demais 

RS apresentam cobertura de AB e de ESF superior a 95%, incluindo a 2ª RS, onde 100% da 

população tem acesso a estes serviços. 

A situação acima apresentada demonstra a necessidade de se avaliar a efetividade da 

assistência prestada na AB e na ESF, uma vez que não foi identificada nesta pesquisa, relação 

entre o maior percentual de cobertura e a incidência de SHG. A realização de um pré-natal 

adequado e de qualidade, desde o início da gravidez, pode contribuir para a readequação de 

hábitos e estilos de vida, pois podem aumentar o nível de reconhecimento de sinais e sintomas 

de alterações pressóricas (ALMEIDA e SOUZA, 2016). 

Tabela 3 – Cobertura de Estratégia de Saúde da Família e atenção Básica por Região de Saúde 

e população residente. 

RS 
ANO População Nº ESF 

  
Estim. Pop. 

Cob. ESF 

Cobertura 

ESF 

Estim. Pop. 

Cob. AB 

Cobertura 

AB 

1ª RS 
2016 1.269.809 171 549.541 43,27% 724.141 57,02% 

2017 1.279.669 171 544.522 42,55% 717.350 56,05% 

2ª RS 
2016 166.048 60 164.665 99,16% 164.665 99,16% 

2017 166.772 63 165.254 99,08% 166.772 100% 

3ª RS 
2016 225.544 76 214.727 95,20% 220.217 97,63% 

2017 226.286 78 215.231 95,11% 221.711 97,97% 

4ª RS 
2016 145.645 51 139.351 95,67% 139.351 95,67% 

2017 145.775 54 143.749 98,61% 143.749 98,61% 

5ª RS 
2016 238.271 82 235.152 98,69% 236.382 99,20% 

2017 239.844 87 239.844 100% 239.844 100% 

6ª RS 
2016 207.145 66 202.264 97,64% 202.264 97,64% 

2017 208.016 68 206.137 99,09% 206.137 99,09% 

7ª RS 
2016 529.521 166 505.468 95,45% 508.468 96,02% 

2017 532.338 173 530.817 99,71% 532.338 100% 

8ª RS 
2016 159.037 56 159.037 100% 159.037 100% 

2017 159.128 57 159.128 100% 159.128 100% 

9ª RS 
2016 238.421 78 227.023 95,21% 227.132 95,26% 

2017 238.996 80 227.448 95,16% 227.448 95,16% 

10ª RS 
2016 161.491 40 126.849 78,54% 126.849 78,54% 

2017 162.139 41 127.985 78,93% 127.985 78,93% 

Fonte: Elaborado pelas autoras com dados do SIAB (2019). 

 

 Assim, o número de consultas de pré-natal realizadas pelas gestantes, pode interferir 

diretamente no desenvolvimento da SHG, pois quando possuem acesso à informação e 

esclarecimento dos fatores de risco e das manifestações clínicas, as mulheres podem não só 

contribuir para evitar o problema, mas também para diagnosticá-lo. A redução de peso, o bom 

controle da hipertensão crônica e a redução de condições estressantes durante a gravidez podem 

ser passos para a prevenção primária dessa síndrome (HUTCHEON et al, 2011).  
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Neste estudo, foi identificado um maior número de consultas entre as mulheres 

provenientes da 2ª RS (52,68), com a realização de 6 ou mais consultas de pré-natal durante a 

gravidez. A mesma RS apresentou também o maior número de registros em branco sobre o 

acompanhamento pré-natal com incidência de 34,09. As mulheres com menor número de 

consultas realizadas são provenientes da 5ª e 1ª RS com incidência de 7,52 e 6,18, 

respectivamente.  

A adesão da gestante ao acompanhamento pré-natal está relacionada a diversos fatores, 

entre os quais a idade, escolaridade e ocupação da mulher, assim como renda familiar e nível 

de desenvolvimento da região onde reside. Para Gonçalves et al, (2005), mulheres com 

melhores condições socioeconômicas são as que mais procuram pela assistência pré-natal 

enquanto as de menor renda ficam sujeitas, na maioria das vezes, à atenção pré-natal de menor 

qualidade, agravando a sua condição de vulnerabilidade. Soma-se a isto o fato de que as pessoas 

mais necessitadas são exatamente as que iniciam o pré-natal mais tardiamente, com menor 

número de consultas, e menos atenção em procedimentos prioritários durante a gestação. 

Fatores socioeconômicos e culturais interferem na saúde dos indivíduos porque podem 

determinar, desde possibilidades diferenciadas de acesso aos equipamentos de saúde, até a 

iniciativa do próprio indivíduo para buscar o cuidado. No caso específico da SHG, não existem 

estudos, de base populacional, em diferentes países que confirmem a diferença na incidência 

de SHG segundo o nível socioeconômico, no entanto existem evidências de que a doença tenha 

menor incidência em mulheres que realizam o acompanhamento pré-natal adequado (NEME et 

al, 2003). 

A Tabela 4 apresenta a caracterização das gestantes admitidas com SHG na MESM, 

considerando aspectos que podem interferir tanto no desenvolvimento da doença, como maior 

predisposição relacionada à raça/cor, quanto naqueles que podem dificultar o acesso aos 

serviços de AB, contribuindo para a maior vulnerabilidade durante à gestação. 

 

Tabela 4 – Incidência de casos de SHG atendidos na Maternidade Escola Santa Mônica, 

considerando a Região de Saúde de procedência das gestantes, Ocupação, Faixa Etária, 

Escolaridade, Raça e o Número de Consultas de Pré-natal. 

OCUPAÇÃO 1ª RS 2ª RS 3ª RS 4ª RS 5ª RS 6ª RS 7ª RS 8ª RS 9ª RS   10ª RS 

Do lar 6,77 89,87 0,36 3,73 7,86 5,03 0,20 0,57 0,21 1,82 

Trabalha fora 4 32,02 0,72 4,97 1,70 1,88 0,30 0,57 0,21 3,65 

Estudante 1,28 12,39 - - 1,70 0,31 0,10 - 0 - 

Em branco 3,81   21,69 0,36 1,24 3,34 3,46 0,10 1,15 0 1,82 

FAIXA ETÁRIA           

10 a 14 anos 0,31 6,19 - - 0,34 - - - 0,21 - 
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Fonte: Elaborado pelas autoras com dados da pesquisa (2019). 

Pode-se observar, no que se refere à ocupação, que entre as mulheres admitidas com 

SHG, existe maior incidência entre as mulheres que se declararam ser Do lar na 1ª, 2ª 5ª e 6ª 

RS, sendo a 5ª RS aquela que apresenta maior diferença entre o número de mulheres que 

trabalham fora e as que se declaram Do lar, com incidência de 7,86 e 1,7, respectivamente. Na 

3ª, 4ª, 7ª e 10ª RS foram identificadas mais mulheres que trabalham fora, enquanto na 8ª e 9ª 

RS não existe diferença numérica considerando as duas possibilidades. Na 1ª, 2ª, 5ª e 10ª RS 

foram identificados casos de SHG em mulheres que apresentavam como ocupação, os estudos. 

A atividade profissional fora do domicílio pode ser considerada fator de risco para SHG, 

o que pode estar relacionado à menor disponibilidade de tempo para se dedicar ao 

acompanhamento das suas condições de saúde, em especial durante a gestação. Por outro lado, 

a ocupação do lar pode contribuir para a redução da renda familiar, assim como o estresse 

relacionado ao desemprego e a difícil inserção no mercado de trabalho, coadjuvando no mesmo 

nível para os distúrbios hipertensivos na gestação (AMORIM et al, 2017). 

Sobre a escolaridade, a incidência mais elevada se concentrou nas mulheres com 8 a 11 

anos de estudo na 2ª RS, com 43,38 casos a cada 10 mil mulheres, seguido de 4 a 7 anos com 

15 a 19 anos 2,68 41,32 - 1,24 2,39 1,88 0,10 0,57 - - 

20 a 29 anos 5,60 50,61    - 1,24 4,44 4,40 0,30 0,57 - 5,48 

30 a 39 anos 3,54 25,82 1,08 2,48 5,81 2,20 0,20 0,28 - 0,91 

40 a 49 anos 0,70 1,03 0,36 2,48 0,68 - - - - - 

Em branco 3,03 23,76 - 2,48 4,10 2,20 0,10 0,86 0,21 1,82 

ESCOLARIDADE           

Nenhuma 0,07 3,09 0,36 1,24 1,02 - - - - - 

1 a 3 anos 0,70 10,33 0,36 - 2,05 0,62 0,20 - 0,21 0,91 

4 a 7 anos 3,23 40,28 0,36 1,24 1,70 2,20 0,20 0,28 - 0,91 

8 a 11 anos 5,44 43,38 - 1,24 4,44 2,83 0,20 - - 1,82 

>11 anos 1,59 13,42 - 2,48 2,05 2,20 - 0,28 - 2,74 

Ignorado 0,23 1,03 - - - - - - - - 

Em branco 4,59 42,35 0,36 3,73 6,83 2,83 0,10 1,73 0,21 1,82 

RAÇA           

Branca 0,15 2,06 - - - 0,31 - - - - 

Negra 0,27 2,06 - - - 0,31 - - - - 

Amarela 0,03 1,03 - - - - - - - - 

Parda 13,35 98,14 1,44 7,46 16,41 8,50 0,70 1,73 0,42 5,48 

Em branco 2,06 50,61 - 2,48 1,70 1,57 - 0,57 - 2,74 

Nº DE 

CONSULTAS DE 

PRÉ-NATAL 

          

Nenhuma 0,19 - - - 0,34 - - - - 0,91 

1 a 3 1,24 7,23 - 1,24 0,34 0,62 0,10 - - - 

4 a 6 4,35 59,91 - 3,73 3,76 2,51 0,20 0,57 0,21 1,82 

7 ou mais 6,18 52,68 1,08 3,73 7,52 5,35 0,20 1,44 0 3,65 

Ignorado 0,07 - 0 - - - - - 0 - 

Em Branco 3,81 34,09 0,36 1,24 6,15 2,20 0,20 0,28 0,21 1,82 
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incidência de 40,28 casos. Na 1ª RS, a maior incidência se concentrou entre 8 a 11 anos de 

estudo com 5,44, da mesma forma na 5ª RS entre as mulheres com maior escolaridade de 8 a 

11 anos de estudo, com uma incidência de 4,44. 

Estudos demonstram que o baixo nível de escolaridade acarreta maior chance de SHG, 

o que pode estar relacionado ao autocuidado em detrimento do seu conhecimento, o que 

aumenta sua vulnerabilidade durante a gravidez, assim como a necessidade de assistência dos 

serviços de saúde (ARAÚJO et al, 2017).  

No que se refere aos fatores intrínsecos, quando analisada a faixa etária das mulheres, 

observa-se uma concentração nas mulheres com faixa etária entre 20 e 29 anos, em 6 RS (1ª, 

2ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª), enquanto na 4ª e 5ª RS, a incidência foi maior em mulheres entre 30 e 39 

anos. Merece destaque a existência de casos em que não foi identificada a faixa etária da 

gestante (em branco), em todas as RS com exceção da 3ª RS. Na Região de Saúde com maior 

incidência de casos registrados (2ª RS), observa-se maior número de casos em mulheres entre 

20 e 29 anos, o que representa 50,61 casos, seguida pela faixa etária de 15 a 19 anos, com 41,32, 

e a faixa etária entre 30 a 39 anos, com incidência de 25,82.  

Sabe-se que alguns fatores podem predispor o desenvolvimento da SHG, como os 

extremos da idade fértil (menor que 15 e maior que 35 anos), primíparas (primeiro parto), 

multíparas (a partir de quatro partos), raça negra, hipertensão crônica, e familiares de primeiro 

grau com história de pré-eclâmpsia,  repercutindo em vários sistemas vitais da mulher, levando 

a alterações hepáticas, cerebrais, sanguíneas, hidroeletrolíticas e uteroplacentárias, e o 

prognóstico vincula-se à presença de crises convulsivas (OLIVEIRA et al, 2017).  

A raça/cor parda foi predominante em todas as Regiões de Saúde, com incidência de 

98,14, 16,41 e 13,35 na 2ª, 5ª e 1ª RS, respectivamente. Não foram registrados casos de 

mulheres de raça/cor branca na 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª RS, bem como da raça negra, enquanto 

a raça/cor amarela foi identificada apenas na 1ª e 2ª RS. Mais uma vez, destaca-se a existência 

de prontuários onde não foi identificada a raça/cor das mulheres, o que prejudica a 

caracterização de um perfil de risco que possa auxiliar na prevenção e acompanhamento da 

doença. 

Os dados obtidos neste estudo corroboram a literatura, onde a pele não branca é 

considerada fator de risco, fato previsto pela grande miscigenação no Brasil (GOMES et al, 

2013). Um estudo realizado na Flórida, com gestantes internadas pelo diagnóstico de Pré-
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eclâmpsia, também evidenciou risco aumentado dessa síndrome hipertensiva em mulheres não 

brancas em todas as faixas etárias (MULLA et al, 2006).  

Os resultados desta pesquisa fortalecem a importância da execução do projeto da Rede 

Cegonha no estado de forma adequada, visando garantir um atendimento de qualidade 

respeitando a humanização conforme preconizado pelo SUS, para todas as gestantes, reduzindo 

dessa forma a mortalidade materna ocasionada pelas SHG, bem como outras patologias que 

podem ser evitáveis através de um serviço de saúde de qualidade. 

Segundo a OMS, o estilo de vida é o conjunto de costumes influenciados, modificados, 

encorajados ou inibidos. Assim, utilizar campanhas educativas, compartilhar experiências 

positivas, potencializar as habilidades e aumentar a satisfação da mulher são estratégias para 

encorajá-las na busca de um estilo de vida saudável, com isso a promoção de um estilo de vida 

saudável representa uma estratégia com potencial para a prevenção das SHG. Assim como a 

melhor organização dos mapas de atenção à saúde. Da mesma maneira, reitera-se a importância 

do preenchimento correto de registros de dados fundamentais para a caracterização da 

população 

 

CONCLUSÃO 

Através da análise dos prontuários concebida pela coleta de dados foi possível 

identificar a incidência das SHG atendidas pela MESM, demonstrando a importância da 

identificação precoce desses fatores de risco que, por vezes, são previamente detectáveis e 

evitáveis, minimizando futuras complicações materno-fetais. Logo, a cobertura da AB assim 

como um acompanhamento de pré-natal de qualidade deve constituir uma importante 

oportunidade para orientar, sanar eventuais dúvidas e proporcionar uma assistência de forma 

integral, humanizada e individualizada à mulher.  

Embora tenha sido estabelecida através das diretrizes da Rede Cegonha, percebe-se 

deficiência no encaminhamento das pacientes, uma vez que foram identificadas pacientes 

provenientes de todas as regiões do estado, o que sugere a necessidade de se acompanhar de 

forma mais efetiva os fluxos de referência e contra referência para gestantes de alto risco no 

estado de Alagoas. 

Desse modo, espera-se que este estudo colabore para a realização de novas pesquisas 

mais aprofundadas, a fim de preencher as lacunas sobre a temática, assim como identificar os 
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fatores de risco, bem como, elucidar mecanismos que permitam a efetivação da ampliação e 

implementação de Serviços de Pré-natal de qualidade quanto ao acompanhamento e 

encaminhamento ao serviço de Referência na rede cegonha, tendo em vista a realização de 

cuidados efetivos em saúde.                           
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