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Resumo:  
Objetivo: Investigar as causas que levaram ao risco gestacional, 
desencadeando complicações no processo gravídico. 
Métodos: Estudo com 45 gestantes do Centro de Especialidades Médicas no 
Município de Sobral - Ceará/Brasil.  
Resultados: A análise mostrou que 35,5% das gestantes apresentam idade 
entre 20 e 25 anos; 93,3% alfabetizadas; 57,7% donas de casa; 100% realizam 
pré-natal; 40% iniciaram o pré-natal até o 2º mês de gestação; 66,6% tiveram 
de 1 a 3 gestações; 53,3% tiveram de 1 a 3 partos; 66,6% nunca abortaram; 
24,4% foram referenciadas devido a hipertensão e edema; 24,4% tiveram 
diagnóstico de DHEG.  
Conclusões: Com os resultados pode-se visualizar de maneira concreta as 
gestantes de alto risco, e com isto definir a causa mais comum que leva a 
gestação de risco e traçar um plano de cuidados para as mesmas, que busque 
uma prevenção de problemas e uma promoção da saúde para uma gestação 
com qualidade e sem riscos. 
Palavras-chave: gestação, risco, epidemiologia, assistência. 
 
PERFIL DE LAS GESTANTES DE ALTO RIESGO DE UNA CIUDAD DEL 
NORTE DEL ESTADO DE CEARÁ/BRASIL 
Resumen:  
Objetivo: Investigar las causas que habían llevado al riesgo gestacional, 
desencadenando complicaciones en el proceso gravídico. 
Métodos: Estudio con 45 gestantes que fueron al Centro de Especialidades 
Médicas en la ciudad de Sobral – Ceará/Brasil.  
Resultados: El análisis demostró que 35,5% de las gestantes se presentan 
entre 20 y 25 años de edad; 93,3% alfabetizadas; 57,7% amas de casa; 100% 
hacen el prenatal; 40% lo habían iniciado hasta  el 2º mes de la gestación; 
66,6% habían tenido de 1 hasta 3 gestaciones; 53,3% habían tenido de 1 hasta 
3 partos; 66,6% nunca habían abortado; 24,4% habían sido referenciadas por 
causa de la hipertensión y del edema; 24,4% recibieron la diagnosis de DHEG. 
Conclusiones: Con los resultados se puede visualizar de manera concreta las 
gestantes de alto riesgo, y con esto definir la causa más común que lleva a una 
gestación de riesgo y hacer un plan de cuidados para ellas, que busque una 
prevención contra los problemas y una promoción de la salud para una 
gestación con calidad y sin riesgos.  
Palabras-clave: gestación, riesgo, epidemiología, asistencia.  

 
PROFILE OF PREGNANT WOMEN OF HIGH RISK OF A CITY OF The 
NORTH OF CEARÁ/BRAZIL 
ABSTRACT:  
Objective: To investigate the causes that lead to pregnancy risk, triggering 
complications in the pregnancy process.  
Methods: A study with 45 pregnant women who went to the Medical Specialty 
Center, in the municipality of Sobral – Ceará/Brasil.  
Results: The analysis showed that 35.5% of pregnant women were aged 
between 20 and 25; 57.7% married; 93.3% literate; 60% with family income 
between 2 and 3 minimum salaries; 100% carried out the prenatal care; 40% 
began prenatal care by the second month of pregnancy; 66.6% had had 1 to 3 



pregnancies; 66.6% had never had a miscarriage; 24.4% were referred due to 
high pressure and edema; 24.4 had a diagnosis of DHEG.  
Conclusions: With the results the high-risk pregnant women can be seen in a 
factual way, and with this define the most common cause that leads to 
pregnancy risk and to outline a care plan for them, which might investigate the 
prevention of problems and health promotion for a quality and risk-free 
pregnancy. 
Keywords: pregnancy, risk, epidemiology, assistance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO 
Há muitas décadas, a mulher vem se tornando um ser de muitas conquistas, 
que luta por sua aceitação e afirmação na sociedade, seja na família, no 
mercado de trabalho ou na relação amorosa e, que na sua plenitude, está 
sempre em busca de alcançar novos horizontes e grandes metas de vida. 

Mesmo diante de mudanças em diversos aspectos, sejam sociais, sejam 
trabalhistas (a crescente participação nos diversos campos da atividade 
humana), as mulheres carreiam consigo um dos sentimentos, e por que não 
dizer “instintos”, uma vez que se trata de uma característica intrínseca, inerente 
à mulher, que é a maternidade.  

O estado gestacional é um período rico e intenso, cheio de vivências 
emocionais, trazendo consigo fragilidade, carência, novas atitudes e 
responsabilidades. A determinação de engravidar envolve não só alegria por 
ter um filho, mas também preocupações e ansiedades para a gestante e seus 
familiares percebendo-se a importância do compartilhar, esclarecer e educar. 
Esta atitude de ser mãe implica diferenças no modo de vida, com experiências 
emocionantes e dramáticas que repercutem de maneira marcante e profunda 
na vida de uma mulher e das pessoas envolvidas. 

A gravidez é um processo que envolve não apenas transformações físicas 
e emocionais na vida da mulher, mas também aspectos biológicos, sociais e 
espirituais, que geram um certo grau de ansiedade. Por isso, é importante 
mostrar à gestante que a compreensão das mudanças, reconhecimento das 
normalidades e manutenção do equilíbrio psicológico e emocional são fatores 
que contribuem para o saudável desfecho da gestação. 

A capacidade de acolher dentro de si uma vida, um novo ser, proporciona 
em algumas gestantes uma sensação de grande poder, vaidade e importância, 
procurando adaptarem-se às novas situações que emergem da gravidez. 

Ser mãe é um direito exclusivo do ser mulher que repercute de maneira 
relevante na sociedade e na família, pela responsabilidade de formar um 
cidadão saudável e produtivo.  

A vivência que a mulher terá neste momento poderá ser prazerosa, 
positiva ou traumática, a depender de uma série de fatores, desde aqueles 
intrínsecos à mulher e à gestação, até aqueles diretamente relacionados ao 
sistema de saúde.1 

É imprescindível, que toda mulher tenha o direito a um acompanhamento 
adequado. Acompanhamento este indispensável para garantir que ela possa 
exercer a maternidade com segurança, bem-estar, tranqüilidade e cidadania.  

São inevitáveis as mudanças físicas e psicológicas, por isso, é importante 
prestar a assistência qualificada e personalizada para a manutenção saudável 
da gravidez, frisando sempre, a educação, orientação e preparação da 
gestante para o momento único, que é o nascimento de seu filho, através do 
pré-natal. Além desta nobre função, o pré-natal também objetiva detectar de 
maneira precoce qualquer anormalidade que possa ocorrer no período 
gestacional.  

 Os problemas de saúde na gestação podem constituir uma ameaça para 
a mulher e para o feto. Muitos fatores podem ser detectados no início da 
gravidez.2 As gestações caracterizadas por tais problemas são denominadas 
de alto risco. O reconhecimento imediato, a avaliação e o manejo dos 
problemas são essenciais, para um bom resultado da gestação e bem-estar do 
feto.  



A investigação da história da gestante é fundamental para proporcionar 
uma assistência de qualidade, que visa à tentativa de manter íntegra as 
condições de saúde materna e fetal, onde os resultados serão avaliados ao 
longo de toda a gestação, formando pessoas física e intelectualmente úteis e 
produtivas à sociedade. 

A caracterização de uma gestação de risco não é um procedimento 
simples1 que requer o conhecimento de toda a fisiologia obstétrica, das 
condições sócio-demográficas das mulheres e também dos processos 
patológicos, tanto próprios, quanto intercorrentes na gravidez, para que a 
conceituação seja clara e objetiva. 

Os fatores geradores de risco podem ser listados em quatro grupos: 
características individuais e condições sócio-demográficas desfavoráveis 
(idade, ocupação, situação conjugal, baixa escolaridade, etc.), história 
reprodutiva anterior (morte perinatal, baixo peso ao nascer, abortamento, etc.), 
doenças obstétricas na gravidez atual (número de fetos, volumes de líquido, 
gravidez prolongada, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, diabetes, etc) e as 
intercorrências clínicas (hipertensão, cardiopatias, pneumopatias, 
endocrinopatias, infecções e outras).3 

A partir de então, definem-se fatores comuns à população em geral, 
características mais freqüentes entre as gestantes do nosso meio, que, 
isoladas ou associadas, se tornam geradores de risco. 

Identificar uma gestante de alto risco e traçar-lhe um perfil é um ato de 
prevenção com perspectivas benéficas e eficazes durante o pré-natal. A 
avaliação desse perfil poderá definir fatores que, inter-relacionados, mostrem 
efeitos diretos ou indiretos sobre a gestante. Um acompanhamento mais 
específico será dado a gestantes que apresentem características com maior 
potencial para complicações. 

Portanto, o presente estudo objetivou realizar análise epidemiológica do 
encaminhamento da atenção primária à unidade de referência das gestantes 
de alto risco e descrever o perfil das gestantes de alto risco, quanto às 
características demográficas e obstétricas. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo consiste de uma pesquisa exploratório-descritiva. A população foi 
constituída de gestantes de alto risco, assistidas pelas Equipes da Estratégia 
Saúde da Família do Município de Sobral-Ceará. A amostra compreendeu 45 
gestantes de risco, referenciadas pelas Equipes, para uma unidade de 
referência no Município de Sobral-Ceará e que foram assistidas às segundas-
feiras pela manhã e às terças e quartas-feiras à tarde.  

O local do estudo foi o Centro de Especialidades Médicas (CEM), Sobral- 
Ceará, que é a Unidade de atenção secundária de referência para a Estratégia 
de Saúde da Família nas Especialidades Básicas (gineco-obstetrícia, pediatria, 
etc).  

O estudo foi realizado no período de novembro a dezembro 2002, 
utilizando-se como instrumento de coleta de dados um formulário (aplicado 
pelos autores), com as seguintes itens: identificação, dados demográficos e 
obstétricos e clínicos das gestantes, além da conduta médica. Os dados 
clínicos e a conduta médica foram coletados através dos prontuários do CEM.  

Os dados após serem coletados foram submetidos a tratamento 
estatístico e dispostos em tabelas de modo a otimizar a discussão de pontos 



relevantes. Quanto aos princípios éticos e legais, este estudo teve a 
autorização da referida Instituição, mediante aprovação pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Universidade Estadual do Vale do Acaraú- UVA. Por fim, ressalta-
se ainda que, aos sujeitos foi fornecido termo de consentimento livre e 
esclarecido, conforme preceitos da Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional 
de Saúde. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Foram entrevistadas 45 gestantes, assistidas durante o pré-natal pela 
Estratégia Saúde da Família, que tinham sido referenciadas para o pré-natal de 
alto-risco. 

 
Tabela 1: Perfil das gestantes de alto risco. Sobral – Ceará - 
Brasil, nov. a dez. 2002. 

VARIÁVEIS N % 
Idade (anos)   
15 a 19   3 7,0 
20 a 25 16 35,0 
26 a 30 13 29,0 
31 e mais 13 29,0 
Total 45 100,0 
Estado Civil   
Casada/com companheiro fixo 44 98,0 
Sem companheiro fixo   1 2,0 
Total 45 100,0 
Escolaridade   
Analfabeta   3 7,0 
Alfabetiza 42 93,0 
Total 45 100,0 
Renda (salário mínimo - SM)   
Menor que 1 SM   2 4,0 
1 SM 16 36,0 
2 a 3 SM 27 60,0 
Total 45 100,0 
Ocupação/Atividade Profissional   
Dona de casa 26 57,0 
Doméstica   6 13,0 
Auxiliar de produção   4 9,0 
Balconista   3 7,0 
Professora    3 7,0 
Outras    3 7,0 
TOTAL 45 100,0 

 
Observa-se na Tabela 1, que a faixa etária de 31 a 40 anos é 

predominante (29%) e 2% (uma) com mais de 40 anos, constituindo um fator 
de risco para a gestante, contribuindo para a mortalidade materna e anomalias 
congênitas. 

Em relação ao Estado Civil, o grupo predominante é de casadas/com 
companheiro fixo (98%), que teoricamente teriam maior suporte afetivo, 
ausentando-se este fator de risco da sua gravidez. Hoje, o número de famílias 



tradicionais (com mãe, pai e filhos) é decrescente, enquanto há um aumento 
nas famílias de mães solteiras.4 

Este fato faz crescer a importância dos serviços de saúde, pois estas 
gestantes podem se encontrar em dificuldades ou sentirem-se sozinhas, 
tardiamente procurando os serviços de saúde, podendo agravar problemas 
reais ou potenciais. 

No que se refere à escolaridade, constata-se que 7% das gestantes são 
analfabetas. A baixa escolaridade dificulta o trabalho da equipe de saúde, 
prejudicando a qualidade da assistência. Estudos5 mostram que o nível 
educacional associa-se com o número de consultas que a gestante realiza. 
Vale ressaltar que o nível educacional pode influenciar na responsabilidade 
materna para o auto-cuidado, contribuindo para uma atitude preventiva. 

A baixa escolaridade dificulta na escolha de um trabalho que tenha uma 
melhor remuneração, ocasionando uma baixa condição econômica, e pode 
contribuir para a desnutrição da gestante, acarretando ainda outras 
complicações. 

Quanto a Renda Familiar, observa-se que as gestantes têm renda mensal 
de no máximo três salários mínimos, o que sustenta toda a família, mesmo com 
um grande número de integrantes. Frente aos dados da renda familiar, nota-se 
que a amostra é composta por gestantes com baixo nível socioeconômico, o 
que dificulta a aquisição de um suporte mínimo para o sustento da família. 

Segundo a Profissão/Ocupação, percebe-se que prevalece a de dona de 
casa, com 57% (26). A profissão ou ocupação que a gestante exerce, deve ser 
do conhecimento do profissional que a assiste para que se possa orientá-la 
sobre os cuidados a serem tomados durante o período de gravidez. 

 
Tabela 2: Distribuição das gestantes de alto risco segundo 
o início do pré-natal. Sobral - Ceará - Brasil, nov. a dez. 
2002. 
INICIO PRÉ-NATAL (mês) N % 
Primeiro   6 13,0 
Segundo 18 40,0 
Terceiro 14 31,0 
Quarto   7 16,0 
Total  45 100,0 

 
Observa-se que todas as gestantes iniciaram o pré-natal precocemente, 

podendo-se esperar que as mesmas tiveram ou terão seis ou mais consultas 
de pré-natal durante toda a gestação, um número considerado muito bom para 
um acompanhamento gestacional de sucesso. 

A busca precoce ao pré-natal destas gestantes é uma ação importante 
para que se identifique algum fator de risco e seja dada maior atenção à 
gestante. O atendimento individual deve incluir, no mínimo, seis consultas pré-
natais. A remarcação dos retornos deve ser feita conforme a identificação de 
riscos.3 

 

 

 
 



Tabela 3: Caracterização das gestantes de alto risco conforme o 
número de gestações, partos e abortos. Sobral – Ceará - Brasil, nov. 
a dez. 2002. 

GESTANTES 
 
 

GESTAÇÃO PARTO 
 

ABORTO 
 

Vezes  N   %  N     %  N     % 
1 a 3 30 66,5 24 53,0 15 33,0 

4 a 6   7 15,5   3 7,0 - - 

7 e mais   8 18,0   3 7,0 - - 

Nenhum - - 15 33,0 30 67,0 

Total 45 100,0 45 100,0 45 100,0 

 
Verifica-se, que 66,5% (30) das gestantes tiveram de 1 a 3 gestações. As 

complicações obstétricas e algumas intercorrências clínicas são mais comuns 
na primeira gravidez e em multíparas.6 Da amostra 33% (15) das gestantes 
tiveram aborto. Sugere-se que uma investigação deve ser feita sobre a história 
de abortos entre as gestantes, pois assim poderemos identificar melhor as 
gestantes que apresentam risco de sofrer um aborto espontâneo ou provocá-lo. 

 
 

Tabela 4: Distribuição das gestantes de alto risco, de 
acordo com o motivo do encaminhamento. Sobral – 
Ceará - Brasil, nov. a dez. 2002. 

GESTANTES 
 

  
MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO 

N % 
Hipertensão arterial e Edema 11 24,6 
Hipertensão arterial   8 17,8 
STV (Sangramento Transvaginal)   8 17,8 
Idade avançada (acima de 35 anos)    4   8,9 
Hiperglicemia   4    8,9 
Edema   2  4,4 
História de aborto   2  4,4 
Idade de Risco e hipertensão   2    4,4 
Colecistite   1    2,2 
Parto gemelar com um feto morto   1    2,2 
Doença de Chagas   1    2,2 
Hipertensão e hiperglicemia   1    2,2 
Total 45 100,0 

 
Na Tabela 4 evidencia-se que, nos resultados que algumas causas de 

encaminhamento poderiam ser prevenidas e controladas, tais como a 
hipertensão e a hiperglicemia, sendo as mesmas consideradas sensíveis à 
atenção primária, que se cuidadas (assistidas) de forma qualificada não 
causariam tanto transtorno a gestante, e com isto não necessitariam ser 
encaminhadas. É necessário que a equipe que preste assistência no local de 
origem das gestantes, também esteja bem preparada (capacitada), para que o 



quadro da gravidez mantenha-se estável até o parto. Pois, algumas gestantes 
retornam para o atendimento em sua área, após a resolução ou estabilidade da 
gravidez, após serem assistidas pelo ambulatório especializado. 

 
 

Tabela 5: Distribuição das gestantes de alto risco quanto 
ao diagnóstico dado pelo profissional de referência. 
Sobral-Ceará-Brasil, nov. a dez. 2002. 

GESTANTES              DIAGNÓSTICO 

N % 
DHEG (Doença Hipertensiva 
Específica de Gravidez) 

11 24,6 

Pré-eclâmpsia   9 20,0 
Ameaça de aborto   9 20,0 
Diabetes gestacional   4 8,9 
Idade de risco   4 8,9 
Edema    2 4,4 
Parto gemelar com feto morto   1 2,2 
DHEG + Idade avançada   1 2,2 
DHEG + Diabetes gestacional    1 2,2 
Colecistite   1 2,2 
Doença de Chagas   1 2,2 
História de três partos com 
natimorto 

  1 2,2 

TOTAL 45 100,0 
 

Ao comparamos as Tabelas 4 e 5, nota-se a prevalência, em sua grande 
maioria, dos diagnósticos citados na referência da atenção primária. As 
doenças citadas na Tabela 5 são as principais responsáveis pelos elevados 
índices de morbidade e mortalidade materno-infantil no Brasil. A cardiopatia 
ocorre em 1 a 2% das mulheres grávidas e é a 4a ou a 5a causa de morte 
materna nos Estados Unidos, sendo que a maior parte do porcentual restante, 
deve-se à hipertensão crônica.6 Entre nós, cumpre citar a sífilis e as 
miocardites (Doença de Chagas). 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Promover a maternidade segura é compromisso da mãe e da equipe de saúde. 
É preciso prestar uma assistência especial a uma pequena parcela de 
mulheres grávidas que apresentam patologias, que agravam ou são 
desencadeadas durante a gestação. 

Então, é preciso que a equipe de saúde tenha conhecimento e 
sensibilidade para identificar e entender o processo emocional que rodeia a 
gestação de alto risco. Assim, a gestante poderá ter um acompanhamento 
integral e de qualidade, através da assistência pré-natal. É um direito da mulher 
ter acesso ao pré-natal. Ele garante uma avaliação e intervenção adequada 
para a saúde da mulher e do feto. 

A gestação de alto risco está se tornando um problema cada dia mais 
comum, e com isto configurando-se como um problema de saúde pública. 
Perante todo o contexto que envolve a gestante de alto risco e pela 



necessidade de considerar aspectos antes não encarados como relevantes 
para a gestação, podemos constatar através do estudo que: 

Observa-se que 100% das gestantes realizaram pré-natal desde o início 
da gravidez, o que evidencia o esclarecimento da importância do pré-natal para 
o bem estar da mãe e do feto. Fato também que nos leva a questionar a 
qualidade do pré-natal em virtude de termos um alto índice de gestantes com 
risco gestacional. 

No número de consultas, 80% das gestantes fizeram de 1 a 10 consultas. 
Como são gestantes de alto risco, se consultam bem mais que uma gravidez 
considerada de baixo risco, sem complicações. Nota-se, que a hipertensão 
arterial foi o motivo maior do encaminhamento das gestantes à unidade de 
referência; o que se pôde concluir que o diagnóstico mais comum encontrado 
foi o de DHEG (Doença Hipertensiva Específica da Gravidez), cuja conduta 
tomada pelo profissional de referência era tratamento ambulatorial com 
consulta de seguimento. 

Com o estudo, verifica-se a necessidade de uma maior qualificação das 
equipes da Estratégia Saúde da Família na assistência à gestante de risco, 
para se possa ter um maior controle destas na atenção primária, prevenindo e 
evitando conseqüências futuras para mãe e a criança, desde complicações 
durante a gestação até o extremo do óbito da mãe e/ou da criança. Para isto, 
faz-se mister a captação precoce desta gestante e um pré-natal personalizada 
e qualificado, que tenha como objetivo primordial à melhoria da qualidade de 
vida desta clientela.  
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