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RESUMO 

O estudo teve como objetivo analisar o risco cardiovascular atual em mulheres 

com histórico de pré-eclâmpsia havia cinco anos e o seu seguimento no 

Sistema Único de Saúde. Trata-se de pesquisa quantitativa do tipo transversal, 

realizada na Maternidade Escola Januário Cicco.  Avaliaram-se 147 mulheres, 

sendo 64 com histórico de pré-eclampsia, comparadas a 83 com gestação 

normal. A pesquisa foi realizada através de busca ativa com coleta de sangue 

para mensuração bioquímica de marcadores cardiovasculares e verificação da 

pressão arterial. Averiguaram-se aspectos sociodemográficos, medidas 

antropométricas, hábitos de vida, antecedentes pessoais e familiares para 

hipertensão na gestação e antecedentes familiares de doença cardiovascular. 

Utilizou-se pacote estatístico para as análises considerando nível de 

significância de 5%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade do Federal do Rio Grande do Norte. No que se refere à 

associação entre condições de risco cardiovascular e presença de níveis 

pressóricos alterados (≥130x85 mmHg), observa-se que a chance de ter 

pressão arterial alterada foi significativamente maior nas mulheres com 

histórico de pré-eclâmpsia (P< 0,001), nas com sobrepeso e obesas (P= 

0,002), e ainda entre as com antecedente familiar de doença cardiovascular 

(P= 0,039) e com antecedente pessoal de doença hipertensiva da gestação (P< 

0,001). Da mesma forma, a chance de ter pressão arterial alterada foi maior 

nas mulheres com glicemia de jejum ≥ 100mg/dL (P= 0,002), bem como nas 

com triglicerídeos ≥ 150mg/dl (P= 0,001). Conclui-se que as mulheres com 

histórico de pré-eclâmpsia havia cinco anos apresentavam atualmente 

manifestações sugestivas de risco elevado para doença cardiovascular, 

antecedentes familiares e pessoais de hipertensão, bem como não há 

atualmente atendimento diferenciado, nem seguimento ambulatorial adequado 

nas redes de atenção primária para essa população.  

Palavras-Chave: Pré-eclâmpsia. Doenças cardiovasculares. Hipertensão 

arterial. Perda de seguimento.  
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ABSTRACT 

The aim of the present study was to analyze cardiovascular risk of women with 

a history of preeclampsia, as well as its follow-up in the National Health 

System.This is a cross-sectional quantitative research conducted at the 

Januário Cicco Maternity School. The study population was composed of 573 

women selected from a databank belonging to the Women’s Health Research 

Group of the Gynecology Department at Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, with a history of preeclampsia, and normotensives who gave birth at 

this institution five years before. The final sample consisted of 147 women, 64 in 

the group with a history of PE and 83 normotensives. Data were collected on a 

questionnaire containing the following: sociodemographic aspects, 

anthropometric measures, life habits, personal and family history of pregnancy-

induced hypertension, family history of cardiovascular diseases and frequency 

of measuring current blood pressure levels. In relation to the association 

between cardiovascular risk and altered blood pressure (≥130x85 mmHg), the 

likelihood of exhibiting the latter condition was significantly higher in women with 

a history of preeclampsia (CI 95% 4.12-38.92), the overweight and obese (CI 

95% 1.70-20.75), and in those with a family history of CVD and personal history 

of PIH (CI 95% 0.78-47.07 and CI 95% 3.20-25.39) respectively. Likewise, the 

probability of having altered blood pressure was higher in women with fasting 

glycemia ≥ 100mg/dL (CI 95% 2.09-24.73), as well as in those with triglycerides 

≥ 150mg/dl (CI 95% 1.72-9.66). After fitting the logistic model, diagnosis 

previous preeclampsia and altered triglycerides remained as explanatory 

variables.The women with a history of preeclampsia five years before exhibited 

altered blood pressure levels, clinical and laboratory manifestations suggestive 

of elevated risk for cardiovascular disease, as well as family and personal 

history of hypertension. There is no differential treatment or adequate outpatient 

follow-up for this population in basic health care units.  

Keywords: Preeclampsia. Cardiovascular diseases. Hypertension. Lost to 

follow-up. 

 

 

  



 
 

x 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AVE – ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 

CEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

CNPq – CENTRO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO 

COREN – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 

DCV – DOENÇA CARDIOVASCULAR 

DNA – ÁCIDO DESOXIRIBONUCLEICO 

DP – DESVIO PADRÃO 

GAMA GT – GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE 

HDL – HIGH DENSITY LIPOPROTEIN 

HELLP – HEMOLISIS ELEVATED LIVER ENZIMES AND LOW PLATELETS 

HLA (A, E, C) – ANTÍGENO LEUCOCITÁRIO HUMANO 

IC – INTERVALO DE CONFIANÇA 

IMC – ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA 

MAPA – MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL 

MEJC – MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

MS – MINISTÉRIO DA SAÚDE 

NHBPEP – THE NATIONAL HIGH BLOOD PRESSURE EDUCATION 

PROGRAM’S 

NK – NATURAL KILLERS 

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

OR – ODDS RATIO 

PA – PRESSÃO ARTERIAL 

PAD – PRESSÃO ARTERIAL DIASTÓLICA 

PAS – PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 

PCR – PROTEÍNA C REATIVA 

PE – PRÉ-ECLÂMPSIA 

PIGF – FATOR DE CRESCIMENTO PLACENTÁRIO 

PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

s ENg – ENDOGLINA SOLÚVEL  

sFlt-1 – FORMA SOLÚVEL TIROSINA LIKE 

SHG – SÍNDROME HIPERTENSIVA DA GESTAÇÃO 



 
 

xi 
 

SM – SÍNDROME METABÓLICA 

SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  

TCLE – TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TGF-β1 – FATOR DE CRESCIMENTO TRANSFORMADOR - BETA 

TGO – TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALACÉTICA 

TGP – TRANSAMINASE GLUTÂMICA PIRÚVICA 

UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

VEGF – FATOR DE CRESCIMENTO ENDOTELIAL VASCULAR 

 

  



 
 

xii 
 

LISTAS DE TABELAS 

Tabela1: Características clínicas e laboratoriais das mulheres segundo o 

diagnóstico, normotensas e com histórico de pré-eclâmpsia ......................  64 

Tabela 2: Distribuição da frequência dos fatores de risco de mulheres com pré-

eclâmpsia e normotensas ...........................................................................  64 

Tabela 3: Associação entre condições de risco cardiovascular e presença de 

níveis pressóricos alterados ........................................................................  65 

Tabela 4: Coeficientes, níveis de significância e razões de chances estimadas 

do modelo de regressão logística, relativos à presença de pressão arterial 

alterada .......................................................................................................  65 

 

 

  



 
 

xiii 
 

SUMÁRIO 

1.  INTRODUÇÃO ..................................................................................  14 

2.  JUSTIFICATIVA ................................................................................  19 

3.  OBJETIVOS ......................................................................................  21 

4.  MÉTODO ..........................................................................................  22 

5. ARTIGO PRODUZIDO .......................................................................  26 

6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES .................................... 46 

7. REFERÊNCIAS .................................................................................. 55 

APÊNDICES ............................................................................................. 59 

APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ................ 60 

APÊNDICE 2 – Questionário de Pesquisa ............................................... 62 

APÊNDICE 3 – Tabelas ........................................................................... 64 

ANEXOS .................................................................................................. 66 

ANEXO 1 – Termo de Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/UFRN) ............................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Síndromes Hipertensivas da Gravidez (SHGs) complicam aproximadamente 

10% de todas as gestações e estão relacionadas à mortalidade materna no mundo 

todo. No ano de 2000 os membros do grupo americano de estudos das doenças 

hipertensivas da gravidez classificou os distúrbios hipertensivos em: hipertensão 

crônica, pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia sobreposta a hipertensão crônica e 

hipertensão gestacional.(1)  

A Pré-Eclâmpsia (PE) foi historicamente reconhecida como doença desde a 

antiguidade. O primeiro caso de eclâmpsia foi registrado em Kahun, papiro egípcio 

há 3.000 anos. Em 1619, Varandaeus usou pela primeira vez a expressão 

“eclâmpsia”, referindo-se aos escotomas que surgiam antes das crises convulsivas 

em mulheres grávidas. (2-4) 

Dentre as síndromes hipertensivas da gestação a PE é a que mais se associa 

a desfechos desfavoráveis, sendo comum a ocorrência de complicações maternas a 

curto prazo, entre elas, eclâmpsia, acidente vascular encefálico, descolamento 

prematuro da placenta, síndrome HEELP, e a longo prazo hipertensão crônica, 

diabetes mellitus, falência renal crônica. (5)  

A PE é uma doença multissistêmica, de causa desconhecida, específica da 

gravidez humana, e ocorre na segunda metade da gestação. (6) Seu diagnóstico é 

realizado quando há a presença de hipertensão arterial (PA ≥ 140x90 mmHg) e 

proteinúria (≥ 300 mg/24 horas), a partir da 20ª semana de gestação. (4) Configura-se 

como um problema de saúde pública mundial, uma vez que atinge uma incidência 

aproximada de 7% de mulheres nulíparas saudáveis, tendo repercussão negativa na 

morbimortalidade materna e perinatal principalmente nos países em 

desenvolvimento. (7)  

Entre os fatores de risco para o desenvolvimento da PE se incluem a história 

de hipertensão arterial sistêmica, PE em gestação anterior, gestação gemelar, 

diabetes gestacional, trombofilia e obesidade. (8) O risco da PE mostra-se ser maior 

na primeira gestação. A mudança de parceiro sexual aumenta a chance de PE em 

gravidez subsequente, indicando provável interferência de componente imune fetal 

de origem paterna. No que se refere à recorrência da doença, o risco dependerá da 

presença ou ausência de um ou mais dos fatores preexistentes citados, bem como 

da idade gestacional em que a PE teve início na gravidez anterior. (6) 
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A PE pode ser classificada nas formas leve, onde há pouco envolvimento 

sistêmico, ou grave, quando ocorre dano a diversos órgãos. E ainda de acordo com 

o início do surgimento dos sintomas, podendo ser considerada precoce se os 

sintomas aparecerem antes da 34ª semana de gestação, ou tardia se ocorrerem 

após a 34ª semana gestacional. Na forma precoce há acentuado componente 

genético e frequentemente desordem placentária, resultando em restrição de 

crescimento fetal e isquemia placentária. Associa-se a formas clínicas mais graves e 

é menos frequente. Já a tardia é mais frequente, está relacionada à placentação 

normal ou levemente comprometida e os resultados perinatais são mais favoráveis. 
(9-11)  

No que se refere à morbimortalidade perinatal, os estudos comprovam que a 

PE configura-se mundialmente como uma das mais significativas causas desse 

desfecho. Os principais agravos relacionados à doença encontrados são restrição de 

crescimento fetal, prematuridade e asfixia neonatal, causados em sua maioria por 

insuficiência placentária. (12) Os riscos são maiores nos quadros de PE grave e 

eclâmpsia. A incidência da morbimortalidade aumenta nos países em 

desenvolvimento comparados aos países desenvolvidos devido à ausência ou 

deficiência de cuidados especializados, principalmente em Unidade de Terapia 

Intensiva no serviço público. (13) 

As sequelas a longo prazo para crianças expostas à PE antes do nascimento 

são consideradas como fatores predisponentes ao surgimento de doenças, 

especialmente se a criança apresentou retardo de crescimento fetal e/ou 

prematuridade. (14) Uma investigação realizada em ambulatório de monitorização da 

PA encontrou que adolescentes expostos à PE intraútero apresentaram maiores 

níveis de pressão arterial do que os nascidos de mulheres normotensas na 

gestação. O baixo peso em crianças expostas à PE intraútero foi associado a maior 

risco na vida futura de isquemia cardíaca e diabetes ou deficiência na tolerância a 

glicose. Esse risco é acentuado se o indivíduo se expõe a aumento do índice de 

massa corpórea. (13) 

Apesar de suas enormes repercussões na saúde da mulher, a causa da PE 

ainda não está esclarecida. Entretanto as pesquisas constatam a participação da 

placenta como elemento fundamental ao desenvolvimento da doença. (15) No que se 

refere à sua etiopatogenia, o início ocorre com a interação entre o trofoblasto e os 

leucócitos deciduais que desencadearão inadequada produção de citocinas e 
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quimiocinas, o que torna a interface materno-fetal inadequada para o 

desenvolvimento normal da gravidez. (16)  

No curso normal da gestação o trofoblasto invade a decídua materna e 

substitui as células endoteliais das artérias uterinas espiraladas, favorecendo a 

perda da musculatura lisa adjacente às artérias uterinas, tornando-as mais dilatadas. 

Nesse momento ocorre obstrução do fluxo sanguíneo que banha os espaços 

intervilosos, o que favorece ambiente hipóxico e proteção das células fetais de 

quantidades excessivas de oxigênio, o que levaria ao estresse oxidativo. Como 

consequência desse processo ocorrem o relaxamento e maior complacência das 

artérias uterinas, que irão fornecer adequado suporte sanguíneo útero-placentário 

durante a gravidez. (17)  

 É desconhecido o motivo pelo qual o trofoblasto não desempenha 

adequadamente suas funções de invasão e remodelamento dos vasos uterinos, no 

entanto, alterações imunológicas são determinantes. O trofoblasto expressa apenas 

algumas moléculas específicas do Sistema Leucocitário Humano (HLA): HLA-G, 

HLA-C e HLA-E. Sendo assim, deve ocorrer uma interação de forma adequada entre 

essas moléculas principalmente com as células natural killers uterinas (uNK) e 

macrófagos, favorecendo a tolerância imunológica. Há ainda a participação de 

fenômenos de tolerância periférica, onde células regulatórias agem modulando a 

atividade de linfócitos T na gravidez. (18) 

Relevantes trabalhos têm discorrido sobre a forte associação entre disfunção 

endotelial e a PE apoiados por elevada permeabilidade vascular, presença sérica de 

fatores desencadeantes de injúria endotelial e reatividade vascular, características 

presentes na PE. As micropartículas sinciciais envolvidas na resposta inflamatória da 

PE também são responsáveis pela lesão endotelial, bem como a ativação dos 

neutrófilos. (19) Evidências acumuladas sugerem que a fisiopatologia da PE está 

relacionada ao desequilíbrio entre fatores pró-angiogênicos, como o fator de 

crescimento do endotélio vascular (VEGF), fator de crescimento placental (PIGF) e 

fator de crescimento transformador-beta (TGF-β1), e fatores antiangiogênicos como 

a forma solúvel tirosina like  (sFlt-1) e a forma solúvel da endoglina (sEng). (19) 

A PE compartilha elementos da etiologia das doenças cardiovasculares (DCV), 

como doença arterial, inflamação e hipercoagulabilidade, bem como fatores de risco, 

entre eles, a obesidade, resistência insulínica, dislipidemia e disfunção endotelial. 

Esses dados reforçam a associação entre a PE e as DCVs. (20) 
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As pesquisas constatam a importância da PE na saúde materna futura. Uma 

metanálise encontrou um risco relativo de 3,70 em desenvolver hipertensão futura 

nas mulheres com passado de PE. Além disso, o risco do surgimento de doença 

cardíaca isquêmica foi maior e diretamente associado à severidade da doença. (21) 

Outro estudo prospectivo demonstrou evidências que sugerem que mulheres com 

histórico de PE, especialmente aquelas com a doença recorrente, apresentaram 

maior risco para o surgimento de fatores de risco modificáveis para DCVs, tais como 

aumento no índice de massa corpórea, pressão arterial elevada, perfil lipídico 

desfavorável e diabetes mellitus. Esses achados são relevantes, visto que sugerem 

benefícios para essa população, através de medidas efetivas para a prevenção de 

DCVs. (20; 22) 

As DCVs são as principais causas de mortes mundialmente e no Brasil, bem 

como são importante causas de incapacidade. São responsáveis por cerca de 20% 

de todas as mortes em indivíduos acima de 30 anos. Pesquisas constatam que a 

mortalidade por DCV no país vem caindo nas últimas décadas, principalmente nas 

Regiões Sul e Sudeste e na faixa etária dos 60 anos, explicado em parte pelo maior 

acesso aos serviços de saúde, sobretudo após a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e o uso de tecnologias diagnósticas e terapêuticas. Entretanto, essas 

taxas ainda são consideradas elevadas. (23; 24) 

Entre as mulheres o declínio na mortalidade por DCV tem sido menor do que 

entre os homens, e evidências denotam que o risco de morte por essa doença 

continua pouco alterado nos últimos quinze anos, o que leva a questionar sobre a 

efetividade de estratégias para a redução desse risco. (25) 

Nesse contexto, os estudiosos na área são unânimes em afirmar a importância 

de a mulher que cursou com hipertensão na gravidez ser acompanhada 

sistematicamente a longo prazo no serviço primário de assistência a saúde e, 

quando necessário, ser referenciada para um serviço especializado. (26) 

Recomenda-se o monitoramento pelos profissionais de saúde na assistência 

primária dos fatores de risco cardiovascular, e o incentivo à adoção de estilo de vida 

saudável, através de alimentação equilibrada e prática de atividade física regular, 

uma vez que a Organização Mundial da Saúde (OMS) advoga que, juntamente com 

a predisposição genética, a alimentação inadequada e a inatividade física são os 

fatores que mais contribuem para o surgimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. (27) 
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Nesse sentido o SUS, através da implantação da Estratégia Saúde da Família, 

configura-se como aliado no atendimento a essas mulheres. Para isso, o serviço 

deve estar atento para identificar as mulheres com passado de PE como 

predisponíveis ao surgimento de DCV.(28)  

No entanto, observam-se fragilidades no atendimento nas unidades de saúde 

primárias, onde o atendimento geralmente é fragmentado, pautado na demanda 

espontânea, muitas vezes burocratizado, indo de encontro às necessidades da 

população.(29)  

Dessa forma, é necessário preservar e estimular a organização dos serviços e 

a sistematização do atendimento aos grupos populacionais específicos, em 

conformidade com seu perfil epidemiológico. O SUS e os profissionais de saúde 

devem estar capacitados para realizar intervenções pertinentes visando à melhora 

da qualidade de vida da população. (29) 
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2 JUSTIFICATIVA 

A taxa de mortalidade materna de um país constitui indicador fidedigno de suas 

condições sociais e está inversamente relacionada ao grau de desenvolvimento 

humano. Apesar dos avanços do país nas últimas décadas, a redução da 

mortalidade materna ainda permanece um desafio a ser superado. Entre as causas 

de mortalidade materna, no Brasil, destacam-se as causas obstétricas diretas, 

preveníveis e responsáveis pela maioria das mortes maternas. As síndromes 

hipertensivas são as principais delas, seguidas pela hemorragia, infecções 

puerperais e as complicações do aborto. (30) 

A PE configura-se como a mais frequente e grave entre as síndromes 

hipertensivas da gravidez e permanece sendo importante causa de morbidade e 

mortalidade materna e perinatal, em mulheres jovens, principalmente nos países em 

desenvolvimento. 

Apesar de investigações sugerirem que mulheres com histórico de PE têm 

risco aumentado para desenvolver hipertensão crônica ao longo da vida (31; 32), existe 

uma perda de seguimento dessas mulheres. Há escassez de estudos que abordem 

o desenvolvimento do pós-parto a longo prazo e o surgimento de possíveis agravos 

à saúde. 

Entretanto, estudiosos chamam a atenção para o fato de que muitas delas 

evoluem de forma assintomática ou ainda apresentam quadros isolados de picos 

hipertensivos, sendo atendidas nos serviços de emergência sem associação à 

história pregressa de PE. Dessa forma, não são diagnosticadas e tratadas 

adequadamente. (33) 

Sabe-se que a hipertensão está associada a alterações de órgãos alvo 

como coração, rins, encéfalo, bem como a distúrbios metabólicos que culminam com 

as DCVs. Isso demonstra a relevância de se conhecer o seguimento do período pós-

parto de mulheres com PE e da identificação de possíveis agravos. Mediante esse 

conhecimento novas condutas podem ser adotadas, como o acompanhamento 

sistemático, que repercutam em uma melhor assistência à saúde da mulher.  

Salienta-se a necessidade de averiguar a história prévia de hipertensão na 

gestação e a presença de níveis pressóricos alterados atualmente, que se 

configuram como precursores de anormalidades metabólicas. Portanto, é importante 

que os profissionais e serviços de saúde atentem para as especificidades das 

doenças relacionadas ao sexo feminino, sobretudo na fase reprodutiva, investigando 
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indícios que possam estar relacionados ao surgimento de anormalidades, através de 

acompanhamento clínico e laboratorial, por equipe interdisciplinar. 

Diante do exposto nessas considerações, questiona-se:  

1 - Quais os riscos cardiovasculares atuais em mulheres com histórico de 

PE? 

2 - Há seguimento na atenção primária de saúde para mulheres com 

histórico de PE? 

  



21 
 

 
 

3 OBJETIVOS 

 

Identificar fatores de risco cardiovascular atual em mulheres com histórico de pré-

eclâmpsia; 

Averiguar o seguimento das mulheres com histórico de pré-eclâmpsia no serviço de 

atenção primária de saúde. 
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4 MÉTODO 

 

Trata-se de estudo quantitativo do tipo transversal, realizado na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), instituição de referência terciária do 

SUS para o atendimento às gestantes de alto risco, localizada no Município de 

Natal/RN. 

A população do estudo foi composta por 573 mulheres selecionadas do 

banco de dados do grupo de pesquisa Saúde da Mulher, do Departamento de 

Tocoginecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com histórico de 

PE e normotensas, que tiveram seus partos nessa instituição havia cinco anos.  

Para o cálculo amostral empregou-se taxa de prevalência de PE de 14% 

encontrada em população semelhante. (34) Adotou-se poder estatístico de 80% e alfa 

de 0,05%. O cálculo realizado determinou um tamanho amostral total de 140 

pacientes. Como margem de segurança optou-se por avaliar um total de 150 

mulheres, entretanto durante o estudo foram excluídas algumas voluntárias devido à 

ausência de dados no prontuário, deixando dúvida quanto ao diagnóstico final. 

Dessa forma, permaneceram 147 mulheres, sendo 64 no grupo com histórico de PE 

e 83 no grupo das normotensas. As mulheres foram selecionadas através da 

amostragem probabilística aleatória simples. 

Os critérios de inclusão para as pacientes com PE prévia foram: terem sido 

atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), diagnosticadas com pré-

eclâmpsia de acordo com as especificações do Report of the National High Blood 

Pressure Education Program Working Group Report on High Blood Pressure in 

Pregnancy (1), residirem em Natal/RN e terem condições cognitivas para 

responderem o instrumento.  

No grupo das normotensas o critério de inclusão se baseou na ausência de 

anormalidades em gestações passadas, bem como terem condições cognitivas para 

responderem o instrumento.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob o nº 08/01 (Anexo 1), e todas as participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em conformidade com a 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (Apêndice 1). 

A coleta de dados ocorreu de março a dezembro de 2011. O instrumento de 

coleta de dados foi constituído por questionário contendo as variáveis: aspectos 
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sociodemográficos, compostos por escolaridade, profissão, estado civil e renda 

familiar; medidas antropométricas, abrangendo peso, estatura, circunferência 

abdominal e do quadril; hábitos de vida, incluídos a prática de atividade física 

regular, tabagismo e etilismo; antecedentes pessoais e familiares para hipertensão 

na gestação; antecedentes familiares de DCV; frequência da mensuração da PA 

atualmente (Apêndice 2). 

Os dados antropométricos foram coletados de acordo com as 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) (35) e, com base nos 

resultados obtidos, calculou-se o índice de massa corpórea (IMC) através da 

fórmula: peso (kg) dividido pelo quadrado da altura (cm) (IMC= peso[kg]/ altura[m2]). 

As mulheres foram classificadas conforme o IMC de acordo com os padrões 

recomendados pela OMS, que considera baixo peso o IMC < 18,4 kg.m2, peso 

adequado para o IMC entre 18,5 e 24,9 kg.m2, sobrepeso o IMC entre 25,0 e 29,9 

kg.m2, e obesidade valores a partir de 30,0 kg.m2. (35) A circunferência abdominal 

com valor superior a 80 cm foi considerada anormal. 

A medida da pressão arterial foi realizada através de método indireto, 

utilizando tensiômetro automático oscilométrico testado e validado, sendo adequado 

ao tamanho e diâmetro de cada braço. O procedimento de verificação obedeceu ao 

protocolo das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão VI. (36) Os valores ≥ 130x85 

mmHg foram considerados alterados. 

Os dados referentes às dosagens laboratoriais foram obtidos através de 

venopunção preferencialmente na prega cubital do braço esquerdo, após jejum 

noturno de 12 horas. Foi coletado um total de 10 ml de sangue para avaliação de 

dosagens de Glicose, Colesterol Total, High Density Lipoprotein (HDL) colesterol, 

Triglicerídeos. Para a avaliação das dosagens laboratoriais foi utilizado o aparelho 

Cobas 600 Roche. A metodologia empregada para a análise da Glicose, Colesterol 

total, HDL – colesterol e Triglicerídeos foi o ensaio enzimático. Consideraram-se 

normais os níveis colesterol total < 200 mg/dl, HDL – colesterol > 50 mg/dl, 

Triglicerídeos < 150 mg/dl, de acordo com IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e 

Prevenção da Aterosclerose (37); e a glicose < 100 mg/dl, em conformidade com a 

Sociedade Brasileira de Diabetes. (38)  

Na metodologia da análise estatística foram verificadas associações entre 

as variáveis qualitativas através do teste não paramétrico de qui-quadrado; em 

casos onde o valor esperado foi menor do que 5, utilizou-se o teste exato de Fisher. 
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Em se tratando de variáveis quantitativas com distribuição normal, o teste t de 

Student foi utilizado. Na ausência de normalidade se preferiu o uso do teste não 

paramétrico de Man-Whitney. A normalidade dos dados foi verificada através do 

teste de Kolmogorov-Smirnov. Para ajustar o modelo logístico, foram inseridas 

inicialmente as variáveis que tiveram associação significativa com a PA alterada. O 

nível de significância aplicado em todos os testes foi de 5%. Foi utilizado pacote 

estatístico para realizar as análises.  
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Mulheres com Risco Cardiovascular pós Pré-Eclâmpsia: Há Seguimento no Sistema 

Único de Saúde?* 

RESUMO 

Objetivou-se identificar mulheres com risco cardiovascular, cinco anos após a pré-eclâmpsia 

(PE), e averiguar o seguimento dessas mulheres no Sistema Único de Saúde em Natal/RN. 

Métodos: Estudo exploratório, quantitativo, realizado na Maternidade Escola Januário Cicco – 

RN. A amostra foi de 130 mulheres, 65 com PE e 65 normotensas. Resultados: Constatou-se 

diferença estatística significativa no que se refere a índice de massa corpórea, peso, histórico 

familiar de doenças cardiovasculares (DCVs) e complicação cardiovascular entre as mulheres 

com PE prévia e as normotensas. Os grupos desconheciam os fatores de risco 

cardiovasculares e, apesar disso, referiam dificuldades de acesso nos serviços de atenção 

primária. Conclusões: As mulheres com histórico de PE possuíam risco aumentado de 

desenvolver DCV, desconheciam as complicações tardias dessa doença e não recebiam 

seguimento ambulatorial diferenciado em relação às normotensas.  

Descritores: Perda de seguimento; pré-eclâmpsia; controle de risco; doenças 

cardiovasculares. 
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Women with  Cardiovascular Risk Post Preclampsia: Is there Follow-up in the National 

Health System? 

ABSTRACT 

The present study aimed at identifying women at cardiovascular risk, five years after 

preeclampsia (PE), and determine their follow-up in the National Health System in Natal, 

Brazil. Methods: Quantitative, exploratory study conducted at  Januário Cicco Maternity 

School. The sample was composed of 130 women, 65 with PE and 65 normotensive. Results: 

significant difference was observed for body mass index, weight, family history of 

cardiovascular disease (CVD) and cardiovascular complications among women with previous 

PE and normotensives. The groups are unaware of cardiovascular risk factors; nevertheless, 

they report difficulties in access to primary health services. Conclusions: Women with history 

of PE exhibit increased risk of developing CVD, are unaware of the eventual complications 

involved, and receive no differential ambulatory follow-up compared to normotensives.  

Descriptors: Lost to follow-up; pre-eclampsia; risk management; cardiovascular diseases. 
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Mujeres con Riesgo Cardiovascular tras una Pre-Eclampsia: Hay Seguimiento en el 

Sistema Único de Salud? 

RESUMEN 

Tratamos de identificar mujeres con riesgo cardiovascular, cinco años tras sufrir de pre-

eclampsia (PE), y averiguar el seguimiento a estas mujeres en el Sistema Único de Salud en 

Natal/RN. Métodos: Estudio exploratorio, cuantitativo, realizado en la Maternidad Escuela 

Januário Cicco – RN. La muestra es de 130 mujeres, 65 con PE y 65 normotensas. 

Resultados: se constata una diferencia estadística significativa en lo que se refiere al índice de 

masa corporal, peso, histórico familiar de enfermedades cardiovasculares (ECV) y 

complicaciones cardiovasculares entre mujeres con PE previa y normotensas. Los grupos 

desconocen los factores de riesgo cardiovasculares y, a pesar de tenerlos, nos refieren 

dificultades de acceso a los servicios de atención primaria. Conclusiones: Las mujeres con 

histórico de PE tienen un riesgo aumentado de desarrollar ECV, desconocen las 

complicaciones tardías de esa enfermedad y no reciben seguimiento ambulatorio diferenciado 

respecto a las normotensas.  

Descriptores: Perdida de seguimiento; preeclampsia; control de riesgo; enfermedades 
cardiovasculares. 
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INTRODUÇÃO 
As doenças cardiovasculares (DCVs) constituem o foco de atenção das políticas 

públicas de saúde no Brasil, por representarem a principal causa de morte em todo o país, em 

ambos os sexos(1). Estratégias de educação em saúde, treinamento de profissionais e medidas 

preventivas têm sido implementados, uma vez que está ocorrendo um aumento desses eventos 

em mulheres com idade inferior a 55 anos. Apesar disso, as medidas para a redução de danos 

cardiovasculares precisam avançar, visto que a causa dessas doenças permanece 

desconhecida, embora vários fatores de risco contribuam para a sua ocorrência.  

Na mulher, destacam-se como agravantes para as DCVs a hipertensão gestacional, a 

pré-eclâmpsia e eclâmpsia, diabetes mellitus e obesidade(2).  Nesse sentido, o guideline da 

American Hearth Association considera a PE como uma das principais complicações da 

gestação associadas ao risco cardiovascular(3). 

A PE é uma doença multissistêmica, identificada pela presença de hipertensão 

arterial e proteinúria após a 20ª semana de gestação(4), e sua incidência varia em torno de 

10%(5). Evidencia-se como uma complicação de extrema gravidade do ciclo gravídico-

puerperal, por corroborar com o surgimento de sequelas metabólicas a curto e longo prazo, e 

aumento do risco cardiovascular. Em decorrência desses resultados, a PE é apontada como um 

fator de risco independente e relevante para DCV(6).   

Dessa forma, é recomendável promover a avaliação clínica e subclínica no período 

pós-parto, com educação consistente e incentivo às mudanças no estilo de vida das mulheres 

acometidas por PE(7). Da mesma forma, são necessários o seguimento sistemático, a 

identificação e o monitoramento dos fatores de risco cardiovascular pelos profissionais de 

saúde envolvidos no atendimento no nível primário de assistência, com a finalidade de reduzir 

a morbidade e mortalidade desta população(3). 

Para a concretização do cuidado, o serviço de atenção primária deve ser de fácil 

acesso e disponível à população. Caso contrário, postergará a procura por assistência, 
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afetando o diagnóstico e a realização de condutas necessárias ao problema. Assim, o acesso, 

uma das mais importantes características da atenção primária, diretamente relacionado à 

resolutividade, ultrapassa a dimensão geográfica, incluindo aspectos no âmbito econômico, 

cultural e funcional de oferta de serviços(8). 

Cabe ressaltar que, após a criação da Estratégia Saúde da Família (ESF), houve a 

ampliação do acesso e oferta de ações à população(8). No entanto, os serviços de saúde 

parecem não estar preparados para considerar as mulheres com história pregressa de PE como 

vulneráveis ao surgimento de DCV. Essas usuárias estão inseridas em um contexto de 

assistência que as nivela a qualquer outra parcela da população.  

Comumente, o atendimento é fragmentado, pontual, e ocorre mediante demanda 

espontânea, o que nem sempre reflete as necessidades da população. Contudo, se faz 

necessário que o Sistema único de Saúde (SUS) e os profissionais da área disponham de 

competência para realizar intervenções cabíveis que promovam a melhoria da qualidade de 

vida da população, minimização de fatores de risco e agravos das doenças(9). 

Nesse contexto, questiona-se: Quais os fatores de risco cardiovascular presentes em 

mulheres com histórico de PE havia cinco anos? Há acompanhamento dessas mulheres nos 

serviços de atenção primária de saúde? 

Diante desses questionamentos, tem-se como objetivo do estudo identificar as 

mulheres com fatores de risco cardiovascular, cinco anos após a pré-eclâmpsia (PE), e 

averiguar o seguimento dessas mulheres nos serviços de atenção primária de saúde.  
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MÉTODOS 
Pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem quantitativa, realizada na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), instituição de referência terciária do SUS para o 

atendimento às gestantes de alto risco, localizada no Município de Natal/RN.  

A população do estudo foi composta por mulheres que tiveram seus partos realizados 

nessa instituição. A amostra foi selecionada através do método de amostragem aleatória 

simples e constou de 130 mulheres, das quais 65 com histórico de PE e 65 que não 

desenvolveram nenhuma forma de hipertensão na gestação. 

Como critérios de inclusão consideraram-se: mulheres com diagnóstico clínico-

laboratorial de PE havia cinco anos, sem déficit mental, residentes em Natal/RN, cadastradas 

no banco de dados do grupo de pesquisa da saúde da mulher – UFRN. Dentre os critérios de 

exclusão foram adotados: antecedentes pessoais de DCV, déficit cognitivo ou sequelas 

neurológicas e preenchimento inadequado de informações referentes ao diagnóstico de PE nos 

prontuários.  

A pesquisa foi realizada no período de março a dezembro de 2011. Inicialmente, 

através da busca direta, procedeu-se ao contato com as mulheres em suas residências, 

momento em que foram realizados os esclarecimentos detalhados acerca das características e 

finalidades do estudo, com indicação do local e data da coleta de dados, comumente unidades 

de saúde de atenção primária, próximas às suas residências em Natal.  

O instrumento para coleta de dados foi o formulário, composto por itens relacionados 

a variáveis qualitativas como: estado civil, renda, escolaridade, profissão, tipo de parto, 

antecedentes familiares de DCV, complicações cardiovasculares atuais, conhecimento dos 

fatores de risco cardiovascular, frequência de utilização dos serviços de saúde, mensuração da 

pressão arterial, acompanhamento pela equipe de saúde, serviço de saúde de referência, 

acesso e visita médica. As variáveis quantitativas constituíram-se de idade, peso, índice de 

massa corpórea (IMC) e número de gestações. 
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O instrumento de coleta foi desenvolvido com base em documentos de pesquisadores 

experientes na área de gravidez de alto risco e em publicações referentes à promoção de 

cuidados a longo prazo em mulheres que apresentam risco cardiovascular(3-4).  

Garantiu-se a credibilidade dos dados coletados através da validação do formulário 

por especialistas na área de obstetrícia, seguida da pré-testagem em 13 mulheres que não 

faziam parte da pesquisa, correspondendo a 10% da amostra selecionada. Não houve 

necessidade de modificar o instrumento, que provou ser preciso e válido para atender ao 

objetivo da investigação.  

Após o preenchimento do formulário, realizou-se a aferição das medidas 

antropométricas (peso e altura), conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). Para avaliação do estado nutricional (sobrepeso e obesidade), as mulheres foram 

classificadas de acordo com IMC obtido, utilizando-se os pontos de corte recomendados pela 

OMS, que considera baixo peso o IMC<18,4 kg.m2, peso adequado para o IMC variando de 

18,5 kg.m2 a 24,9 kg.m2, sobrepeso o IMC de 25,0 kg.m2 a 29,9 kg.m2 e obesidade para os 

valores a partir de 30,0 kg.m2(10). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, sob o nº CEP-UFRN 08/01, e todas as participantes receberam 

informações sobre a importância da pesquisa, deixando-as livres para se voluntariar ou não, 

de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em conformidade com a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde(11).  

Na análise dos dados empregou-se o software Statistical Package for the Social 

Sciences – SPSS, versão 17.0. Para verificar a associação entre as variáveis qualitativas e o 

diagnóstico de PE ou normotensa, foi utilizado o teste Qui-Quadrado de Pearson, enquanto 

que, para correlacionar o nível de escolaridade e o conhecimento, foi aplicado o teste da 

correlação de Spearman. As variáveis IMC e número de gestações não apresentaram 
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normalidade nos dados e, portanto, o teste de escolha foi o Mann-Whitney para comparação 

de médias, enquanto que nas demais variáveis quantitativas aplicou-se o teste t de Student, 

visto que tais variáveis apresentaram normalidade nos seus dados. Em todos os testes utilizou-

se um nível de 5% de significância. 

 

RESULTADOS 

Os dois grupos de mulheres analisadas tinham características sociodemográficas 

semelhantes. A média de idade variou entre 30,85 anos (dp±7,13) e 30,58 anos (dp±6,75), 

respectivamente (Tabela 1), como situação conjugal predominante encontrou-se a união 

consensual (63,07%), e o ensino médio como grau de instrução (59,23%). A renda familiar de 

até três salários mínimos foi observada em 94,61% e 62,30% afirmaram ter como profissão as 

atividades no lar. 

Com relação às características obstétricas, houve diferença significativa ao nível de 

5% entre os grupos. O parto cesáreo foi predominante entre as mulheres com diagnóstico de 

PE (85,94%), em relação a 31,75% das normotensas (p=0,000). No tocante ao número de 

gestações os grupos foram similares (p=0,184). 

Os dados antropométricos apresentados na Tabela 1 revelam um índice elevado de 

IMC entre as mulheres do grupo de PE, com média de 30,68 kg.m2 (dp±10,85), classificação 

compatível com obesidade. No que diz respeito ao grupo de normotensas, observou-se IMC 

médio de 26,69 kg.m2 (dp±6,50), caracterizando sobrepeso. De maneira geral, observou-se 

diferença significativa entre os dois grupos, respectivamente, (p=0,001) e (p= 0,008). 
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Tabela 1 – Distribuição dos valores médios e desvio padrão referentes à idade, peso e IMC 
entre as mulheres normotensas e com histórico de pré-eclâmpsia. Natal/RN, 2011 

*Índice de Massa Corpórea; †desvio-padrão; ‡ Teste t de Student; § Teste Mann-Whitney. 

As características clínicas e fatores de risco cardiovascular atuais são apresentados na 

Tabela 2, na qual se observa que, em relação ao histórico de antecedentes familiares para 

DCV, que inclui hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio, angina e acidente 

vascular encefálico, 93,85% das mulheres acometidas por PE e 76,92% do grupo das 

normotensas relataram a existência de DCV em parente de primeiro grau. Esses dados 

demonstram haver diferença significativa entre as participantes estudadas (p= 0,006).   

  

Variáveis 
Normotensa Pré-eclâmpsia 

Teste p-valor 
Média dp† Média dp 

Idade 30,58 6,754 30,85 7,133 -0,215 0,830‡ 

Peso 64,00 15,652 71,40 15,732 -2,688 0,008‡ 

IMC* 26,69 6,504 30,68 10,852 1.412,50 0,001§ 
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Tabela 2 – Características clínicas e fatores de risco cardiovascular atuais de mulheres 

normotensas e com histórico de pré-eclâmpsia. Natal/RN, 2011 

Variáveis 
Normotensa Pré-eclâmpsia p-

valor* n % n % 

Complicações cardiovasculares atuais 
Não 61 93,85 48 73,85 

0,002 
Sim 4 6,15 17 26,15 

Antecedentes familiares cardiovasculares 
Não 15 23,08 4 6,15 

0,006 
Sim 50 76,92 61 93,85 

Mensuração da pressão arterial 
Não 57 87,69 50 76,92 

0,108 
Sim 8 12,31 15 23,08 

Conhecimento do risco cardiovascular 
Não 33 50,77 34 52,31 

0,861 
Sim 32 49,23 31 47,69 

*Teste Qui-Quadrado de Pearson. 

Quanto às intercorrências e complicações atuais no quadro de saúde, 26,15% das 

mulheres com histórico de PE apresentavam alguma complicação cardiovascular, como 

hipertensão arterial. Por outro lado, esse evento ocorreu em apenas 6,15% das normotensas, 

sendo evidenciada uma diferença estatística consistente entre os grupos (p= 0,002). Nas 

investigações sobre a frequência da mensuração da pressão arterial, 76,92% das respondentes 

que apresentaram PE afirmaram não realizar este controle, da mesma forma que 87,69% das 

normotensas (p=0,108). 

No tocante ao conhecimento das participantes acerca dos fatores de risco para DCV, 

foi evidenciado um desconhecimento tanto no grupo de PE (52,31%), como no grupo das 

normotensas (50,77%) (p=0,861). A Tabela 3 mostra uma correlação positiva e significativa 

entre o grau de escolaridade e o conhecimento dos fatores de risco cardiovascular no grupo de 

PE (r =0,250, p= 0,044) e de normotensas (r= 0,318, p= 0,010).  
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Tabela 3 – Correlação entre nível de escolaridade e o conhecimento dos fatores de risco 

cardiovascular das mulheres normotensas e as com história de pré-eclâmpsia. Natal/RN, 2011 

Diagnóstico Grau de escolaridade 
Conhece o risco cardiovascular 

r * p† 

Não Sim 

Normotensa 

Sem instrução 1 0 

0,318 0,010 
Ensino fundamental 19 9 

Ensino médio 12 22 

Ensino superior 1 1 

Pré-eclâmpsia 

Sem instrução 1 0 

0,250 0,044 
Ensino fundamental 16 7 

Ensino médio 15 23 

Ensino superior 2 1 

*Coeficiente de correlação; †probabilidades para o teste de Correlação de Spearman. 

A Tabela 4 aponta que 89,09% das pesquisadas com PE e 90,00% das mulheres 

normotensas afirmaram não realizar nenhum tipo de acompanhamento com profissional de 

saúde atualmente (p=0,639). No âmbito do acesso, a maioria das entrevistadas, tanto no grupo 

das normotensas (93,85%) como entre as com PE (92,31%), dispunham de serviço de saúde 

de referência (p=0,730). Entretanto, 72,31% e 67,69% das participantes normotensas e com 

PE prévia, respectivamente, informaram ter dificuldades de acesso nos serviços de atenção 

primária de saúde (p=0,548), bem como, independente de terem desenvolvido uma gravidez 

normal (86,15%) ou com PE (75,38%), raramente buscavam atendimento médico, por 

dificuldades como: número insuficiente de profissionais, principalmente o médico, forma 

inadequada de marcação de consultas, exames, encaminhamentos e falta de medicamentos 

(p=0,119). 
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Tabela 4 – Distribuição da população estudada segundo as condições de seguimento nos 

serviços de atenção primária de saúde, Natal/RN, 2011 

*Teste Qui-Quadrado de Pearson.  

 

DISCUSSÃO 

A investigação acerca do seguimento das mulheres com histórico de PE corroborou 

com outros estudos que constataram a íntima relação dessa doença com alterações 

metabólicas e risco cardiovascular em longo prazo(12). Dessa forma, o IMC do grupo com PE 

foi significativamente maior do que nas mulheres com histórico de gravidez normal. Estes 

dados estão de acordo com estudos semelhantes que também constataram aumento do IMC 

nas mulheres com PE prévia(5,13). 

A frequência significativamente maior de parto cesáreo entre as mulheres com PE 

prévia, quando comparadas a mulheres que tiveram gravidez normal, é consistente com os 

resultados de estudo anterior que evidenciou uma percentagem maior de cesariana em 

Variáveis 
Normotensa Pré-Eclâmpsia 

p-valor 
n % n % 

Acompanhamento por profissional de saúde 
Não 18 90,00 49 89,09 

0,639* 
Sim 2 10,00 6 10,91 

Serviço de saúde de referência 
Não 4 6,15 5 7,69 

0,730* 
Sim 61 93,85 60 92,31 

Acesso 

Dificuldade 47 72,31 44 67,69 

0,548* Facilidade 18 27,69 20 30,77 

Particular 0 0,00 1 1,54 

Visita Médica 
Raramente 56 86,15 49 75,38 

0,119 
Frequente 9 13,85 16 24,62 
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mulheres acometidas por hipertensão da gravidez (14). No entanto, o American College of 

Obstetrics and Gynecology recomenda a via vaginal pela possibilidade dos benefícios 

maternos e maior probabilidade de sucesso com a indução, além de reduzir os riscos de 

complicações hemorrágicas(4). Os achados de manifestações clínicas sugestivas de eventos 

cardiovasculares nas mulheres com PE investigadas neste estudo diferem de pesquisas 

anteriores, cujo registro do surgimento de DCV ocorreu em torno de 10 anos após a PE(6,15). 

O predomínio de histórico familiar para DCV entre as mulheres acometidas por PE 

em detrimento das normotensas sugere que os fatores de risco cardiovascular frequentemente 

se apresentam de forma agregada à predisposição genética e aos fatores ambientais(16). No 

entanto, autores reafirmam que, independente dos fatores de risco tradicionais para DCV, 

dentre os quais os antecedentes familiares, as doenças hipertensivas da gravidez podem 

aumentar o seu surgimento a longo prazo(17).  

Apesar de ser um grupo vulnerável ao desenvolvimento de DCV e haver unidade de 

saúde de referência no bairro, o seguimento ambulatorial especializado não estava sendo 

realizado por questões relacionadas ao acesso das mulheres a esse serviço, por provável 

desintegração da rede assistencial de saúde, configurando um descumprimento dos princípios 

do SUS(18). 

As diretrizes internacionais determinam o controle rotineiro e reavaliação anual da 

pressão arterial (PA) das mulheres acometidas pela PE(3). No entanto, os dois grupos não 

monitoravam a PA. Estudos similares evidenciaram monitoramento da pressão arterial de 

mulheres com PE por um período máximo de três meses após o parto(19). Isso enfatiza a 

necessidade de um maior compromisso dos serviços e dos profissionais de saúde em 

esclarecer o risco cardiovascular que a mulher acometida por PE apresenta ao longo da vida e 

a importância do monitoramento dos dados clínicos e da implementação de um estilo de vida 

saudável. 
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Os dados também evidenciaram que o fato de terem apresentado PE não foi 

considerado relevante para que elas tivessem um atendimento diferenciado em relação às 

normotensas. Tal circunstância pode ser minimizada a partir da organização dos serviços de 

atenção primária, os quais devem dispor de estrutura física e insumos adequados. Além disso, 

é fundamental a presença de equipe interdisciplinar competente e comprometida com o 

desenvolvimento de ações focalizadas nos usuários com potenciais fatores de risco, 

objetivando prevenir o aparecimento de doenças e danos evitáveis, e acompanhamento de 

eventos instalados(8). 

Outro aspecto importante e em que não houve distinção entre os grupos de PE e 

normotensas diz respeito ao desconhecimento de fatores de risco cardiovascular. Embora elas 

tenham sido informadas de que apresentavam hipertensão da gravidez, aparentemente não 

foram esclarecidas quanto às possíveis consequências da doença e a necessidade de 

acompanhamento tardio e mudanças nos hábitos de vida, como alimentação saudável, 

realização de atividade física, controle regular da PA, entre outros. Considera-se também que 

a falta de conhecimento corroborou para uma procura pouco frequente por atendimento entre 

as mulheres com pregressa PE. 

Assim, a educação em saúde direcionada a essa população específica deve ser 

priorizada pela equipe interdisciplinar durante o ciclo gravídico puerperal e no momento da 

alta hospitalar, com uma abordagem compatível ao nível socioeconômico e educacional. 

Nessa perspectiva, o enfermeiro, como elemento-chave no processo de cuidar, atua 

na identificação dos riscos de adoecimento e prevenção de agravos. Portanto, é necessária 

uma revisão da sua prática clínica para que seja organizada de forma integral e resolutiva, 

focada na singularidade e autonomia do usuário(20).  
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CONCLUSÃO  

A investigação constatou que as mulheres com antecedentes familiares DCV, 

obesidade e manifestações clínicas atuais sugestivas de DCV possuem risco para o 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares, potencializado pelo histórico de PE, porém não 

há um atendimento diferenciado e um seguimento ambulatorial adequado nas redes de 

atenção primária.  

Portanto, são necessárias a manutenção de um estruturado sistema de referência e 

contrarreferência, e uma equipe interdisciplinar competente e qualificada, na qual o 

enfermeiro esteja inserido, para diagnosticar precocemente e promover o seguimento de 

mulheres com risco cardiovascular, através da educação em saúde durante o ciclo gravídico 

puerperal e no momento da alta hospitalar, visando à aquisição de conhecimentos referentes 

às complicações tardias dessa doença e à importância do acompanhamento ambulatorial a 

longo prazo. 

O presente estudo teve como limitação a localização das mulheres, devido às 

mudanças frequentes de números telefônicos e de endereço, comumente de difícil acesso, o 

que impediu uma expansão maior da pesquisa em relação à amostra.  

Faz-se necessária a realização de novos estudos que investiguem o funcionamento e 

a integração dos serviços de atenção às mulheres no ciclo gravídico e puerperal, sobretudo as 

consideradas de risco cardiovascular, com vistas a traçar estratégias de melhoria da qualidade 

e resolutividade da atenção à saúde da mulher e que possam apoiar os resultados encontrados 

neste estudo. 
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

Trajetória inicial, Desenvolvimento do estudo e Limitações 

 

Atuar como enfermeira responsável pelo setor de gravidez de alto risco, de 

um hospital-escola, fez-me conviver com situações de gravidade extrema da PE que 

resultaram em morte materna, fetal ou perinatal, e compartilhar do sofrimento da 

mulher e sua família. Esse cenário me estimulou a buscar entender algo a mais 

sobre a doença, com a finalidade de contribuir para uma melhor assistência à mulher 

hospitalizada, bem como reunir dados para que, juntamente com os demais 

membros da equipe de saúde, fossem lançadas estratégias visando à diminuição da 

elevada incidência da doença.  

Durante o mestrado, foi realizado um estudo qualitativo abordando a interação 

da equipe de enfermagem e a gestante hospitalizada com pré-eclâmpsia, com o 

intuito de entender como acontece esse processo sob o ponto de vista da equipe e 

da gestante, e assim poder melhorar a assistência de enfermagem. Apesar de 

estabelecerem uma relação social com a mulher, os profissionais se depararam com 

aspectos individuais e institucionais que interferiam nos cuidados prestados às 

gestantes. Por sua vez, as mulheres percebiam um bom atendimento quanto às 

suas necessidades biológicas, entretanto, expressavam desatenção no que se 

refere às questões subjetivas, verbalizadas como medo, angústia e desinformação. 

Sendo assim, constatamos a importância da necessidade de que os profissionais 

envolvam-se no exercício de uma assistência integral. (39)  

Dando continuidade aos estudos sobre a PE, a comprovação científica de que 

mulheres com história de PE têm risco aumentado para desenvolver doença 

cardiovascular e doença metabólica ao longo da vida me motivou a investigar essa 

problemática na realidade na qual atuo e, assim, contribuir para minimar esse risco. 
(22; 40). Nesse contexto, desenvolveu-se o presente estudo envolvendo mulheres 

atendidas havia cinco anos, na Maternidade Escola Januário Cicco, hospital de 

referência estadual para gravidez de alto risco, com diagnóstico de PE, conforme 

critérios reconhecidos internacionalmente. (1) 

Inicialmente pretendia-se abordar um maior número de mulheres do que as 

efetivamente investigadas, porém as dificuldades relativas à busca ativa das 

mulheres cinco anos após o parto ter ocorrido foram imensas. O fato de haverem 
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mudado de endereço e de telefone dificultou o contato e muitas deixaram de ser 

encontradas. Apesar disso, o auxílio de alguns agentes de saúde foi fundamental 

para identificação e busca das envolvidas nesta pesquisa. 

A avaliação dos níveis pressóricos através da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA), anteriormente pretendida, não foi possível devido à 

indisponibilidade do equipamento. Entretanto, buscando realizar técnica de 

mensuração da PA o mais fidedignamente possível, optou-se por adquirir aparelho 

de pressão arterial validado internacionalmente e seguiram-se as recomendações 

das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. (36) 

Sendo assim, o nosso trabalho incluiu um grupo de 64 mulheres com histórico 

de PE e 83 normotensas na gravidez. Abordamos aspectos sociodemográficos, 

medidas antropométricas, antecedentes pessoais e familiares para hipertensão, 

síndromes hipertensivas da gravidez, bem como amostra biológica para detectar 

marcadores do risco cardiovascular. 

Inquietou-nos saber também como está sendo realizado o seguimento 

ambulatorial dessas mulheres no serviço de atenção primária de saúde. Para isso se 

acrescentaram às variáveis relacionadas anteriormente questionamentos quanto à 

existência de serviço de referência no bairro, acompanhamento por equipe de 

saúde, condições de acesso ao serviço de saúde, frequência de visita médica, 

frequência de mensuração da PA, conhecimento dos fatores de risco cardiovascular. 

Nesse sentido, este estudo constatou que o IMC, PA sistólica e diastólica, 

bem como a glicose em jejum no grupo com PE prévia foram expressivamente 

maiores comparados ao grupo das mulheres sem intercorrências. Ainda que não se 

conheçam os fatores envolvidos, é amplamente difundido que a obesidade é fator de 

risco para a PE. (41-43) Estudos comprovam que o grau da obesidade está 

relacionado à severidade e ao início precoce da doença. (42) Mulheres obesas e com 

PE ainda compartilham dislipidemia, hiperinsulinemia, resistência insulínica. (41) 

Pesquisas prospectivas e retrospectivas comprovam a elevada incidência de 

hipertensão crônica ao longo da vida em mulheres com história de PE, (32; 44) em 

comparação com mulheres normotensas na gestação. Em sua maioria os estudos 

encontraram níveis alterados de PA em média dez anos após o parto. Salienta-se 

que esta investigação, no entanto, encontrou mulheres com PA alterada num 

período de cinco anos após o parto, o que preocupa e reforça a necessidade de 

acompanhamento urgente dessa população.  
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Mulheres com PE prévia referiram antecedentes familiares de DCV e 

antecedentes pessoais de síndrome hipertensiva. Esse fato chama a atenção diante 

da comprovação dos pesquisadores de que, independente dos fatores de risco 

tradicionais para DCV, as doenças hipertensivas da gravidez podem, por si sós, 

aumentar a predisposição para o surgimento de DCV a longo prazo.(45)  

Encontrou-se prevalência de PA ≥ 130x85 mmHg no grupo de mulheres 

com PE prévia, e tal achado está em consonância com o que vem sendo alertado 

pelos estudiosos no que diz respeito aos riscos potenciais dos níveis de PA 

designados como pré-hipertensão (PAS 120 a 139/ PAD 80 a 89 mmHg). Pesquisas 

demonstram que esses indivíduos apresentam risco elevado de progredir para níveis 

de hipertensão e o surgimento de DCV, quando comparados a indivíduos com PA 

menor do que 120x80 mmHg.(46;47) 

Os trabalhos advertem ainda que os indivíduos considerados no estágio 2 da 

pré-hipertensão (PAS 130 a 139/PAD 85 a 89 mmHg) têm maior probabilidade de 

possuir sobrepeso, hiperinsulinemia e resistência insulínica. (48) Dados esses que 

corroboram os encontrados no presente trabalho. 

Esta investigação constatou ainda que, no grupo de mulheres com PA 

alterada ≥ 130x85 mmHg, estavam presentes também outros componentes 

característicos da Síndrome Metabólica (SM), entre os quais hipertrigliceridemia e 

hiperglicemia. Essa constatação permite afirmar prováveis indícios da existência da 

doença nas mulheres com histórico de PE pesquisadas. Esse resultado assemelha-

se a estudos que encontraram maior prevalência de SM entre mulheres com 

passado de PE. (47; 49) Isso é significativo, visto que a identificação precoce de 

componente da SM favorecerá reflexões que levem à modificação no estilo de vida, 

o que contribuirá para a diminuição da morbimortalidade por DCV. 

No que diz respeito ao seguimento no nível primário de atenção das 

mulheres investigadas neste estudo, observa-se que, mesmo sendo um grupo 

propenso a desenvolver doença cardiovascular, ter em sua maioria unidade de 

saúde de referência no bairro, e estar inserido em área de abrangência da Estratégia 

Saúde da Família, o seguimento não estava sendo realizado devido a dificuldades 

relativas ao acesso das mulheres aos serviços de saúde.  

 Apesar de as diretrizes internacionais orientarem os profissionais de saúde 

para o controle sistemático ambulatorial da PA das mulheres com histórico de PE e 

reavaliação anual (26), as mulheres não realizavam nenhum controle rotineiro, salvo 
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em situações em que apresentavam sintomas como cefaleia e mal-estar, associando 

à provável hipertensão, momento em que procuravam assistência em serviços de 

urgência. Tal fato corrobora com outros estudos que encontraram dados 

semelhantes, o que contribui para o aumento do surgimento de doença 

cardiovascular. (33) 

Não houve distinção entre o grupo com PE prévia e as normotensas no que 

se refere ao atendimento diferenciado nas unidades de saúde. Da mesma forma, os 

grupos desconheciam fatores de risco cardiovascular aos quais estão expostos. 

Esses dados são significativos e chamam a atenção dos profissionais da saúde para 

a necessidade de acompanhamento da mulher que apresentou PE na gestação e o 

incentivo aos hábitos saudáveis de vida, o que culminará com a diminuição dos 

eventos cardiovasculares. 

 

Mérito da pesquisa, originalidade, multidisciplinaridade e contribuições 

 

A PE configura-se como uma devastadora ameaça à vida da mulher e do 

feto. De 10% a 15% de todas as mortes maternas associam-se à PE, podendo esse 

número ser superior em países menos desenvolvidos. (11) Acrescenta-se a isso o 

elevado risco do surgimento de doença cardiovascular a longo prazo em mulheres 

com histórico da doença (31;44;50), bem como a escassez ou ausência de trabalhos 

sobre como se desenvolve o pós-parto tardio dessas mulheres. 

Investigar cientificamente os níveis pressóricos atuais, o risco cardiovascular 

e como ocorre o seguimento ambulatorial das mulheres que cursaram com PE na 

gravidez, cinco anos após a realização do parto, possibilitou o conhecimento da 

situação de saúde dessa população e serviu para alertar profissionais e instituições 

de saúde sobre a necessidade de seguimento ambulatorial. 

Nesse contexto, esta investigação chama a atenção de todos os 

seguimentos envolvidos na assistência à mulher que cursou na gestação com PE, 

uma vez que tanto o serviço terciário de assistência que recebe inicialmente a 

mulher, disponibilizando os primeiros cuidados, deve emitir documento sobre a sua 

evolução clínica durante a gestação, parto e pós-parto e indicar o serviço de 

referência do seu bairro para o necessário acompanhamento, como o serviço de 

atenção primária deve acompanhar a mulher que apresenta potencial surgimento de 
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risco à saúde, por meio de equipe interdisciplinar, visando à prevenção do 

adoecimento, promoção da saúde e identificação precoce de anormalidades.  

Cabe ressaltar que o êxito deste estudo somente foi possível por contar com 

o empenho e doação voluntária de profissionais como médicos, enfermeiros, 

nutricionistas e agentes de saúde, que se dispuseram a colaborar para que este 

grupo de mulheres fosse identificado, acompanhado e, quando necessário, tratado 

de acordo com as necessidades surgidas ao longo da investigação. 

Após termos concluído os resultados da pesquisa, houve retorno do 

atendimento de todas as mulheres investigadas, momento em que foram orientadas 

sobre os possíveis riscos e prevenção de eventos danosos à saúde. As mulheres 

analisadas e identificadas na pesquisa como portadoras de risco cardiovascular 

foram encaminhadas para avaliação mais detalhada. Isso foi possível mediante a 

colaboração de equipe interdisciplinar. 

Assim sendo, este estudo mostrou corroborar com outras investigações que 

identificaram a íntima relação da PE com alterações nos níveis pressóricos e 

anormalidades metabólicas condizentes com risco cardiovascular a longo prazo. 

Alertou para a necessidade do seguimento sistemático a nível ambulatorial e o 

estímulo aos hábitos saudáveis de vida. 

 

Evolução intelectual na trajetória 

 

Ao iniciarmos a trajetória, sempre foi clara a consciência de que realizar 

pesquisa no Brasil, principalmente no Nordeste, não é tarefa fácil. Sabíamos que 

enfrentaríamos diversas dificuldades, porém o desejo de querer contribuir para uma 

melhor assistência à mulher vítima de pré-eclâmpsia, bem como na diminuição dos 

elevados índices de morbimortalidade relacionados à doença, nos estimulou a seguir 

em frente.  

A caminhada durante o mestrado no programa de pós-graduação em 

enfermagem, onde tudo teve início, foi fundamental para a iniciação e solidificação 

dos princípios básicos inerentes a todo pesquisador, evidenciados pelo zelo com a 

ética e o rigor metodológico, realidades precípuas, presentes no corpo docente 

daquele programa. 

Dando continuidade, o doutorado foi marcado por período de estudo e 

aprendizado, onde realizamos extensa revisão da literatura pertinente à temática em 
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questão, o que nos propiciou sedimentar os conhecimentos sobre a PE e, assim, 

partirmos para a pesquisa de campo junto às comunidades, bem como à posterior 

continuidade das demais fases da pesquisa. Todo esse processo culminou com os 

importantes achados da investigação:  

A – As mulheres com histórico de PE havia cinco anos apresentavam 

atualmente níveis pressóricos alterados; 

B – As mulheres apresentavam manifestações clínicas e laboratoriais 

sugestivas de risco cardiovascular, agravado pela presença de antecedentes 

familiares e pessoais de hipertensão; 

C – Havia ausência de atendimento diferenciado e um seguimento 

ambulatorial adequado nas redes de atenção primárias às mulheres identificadas 

com risco cardiovascular. 

Algo gratificante e ao mesmo tempo motivo de sofrimento foi a interação 

com as mulheres nas comunidades. A convivência com a realidade socioeconômica 

daquelas populações, compartilhando as suas necessidades, fragilidades e até 

alegrias, além de aumentar nossos conhecimentos, nos fez crescer como seres 

humanos e valorizar pequenos atos que muitas vezes passam despercebidos. E, 

acima de tudo, reforçou o compromisso ético como profissionais e como cidadãos na 

defesa de uma assistência à saúde universal, integral e equânime.  

Há de se convir que muito ainda deve ser feito visando o entendimento e 

minimização dos efeitos evidenciados pela PE. No entanto, esta investigação espera 

ter contribuído acadêmica e tecnicamente para despertar futuros trabalhos que 

incidam na melhoria da saúde da mulher.  

 

Metas e outras perspectivas 

 

Consideramos que as metas proposta foram cumpridas. Mesmo com todas 

as dificuldades anteriormente relatadas, acreditamos que estas não comprometeram 

o desenvolvimento da pesquisa, que esperamos tenha reunido contribuições efetivas 

para uma melhor assistência à mulher e, consequentemente, ao seu filho.  

Atuando como docente na área da assistência de enfermagem à mulher com 

risco gestacional, pretendo continuar realizando pesquisas nessa temática, o que 

culminará com a publicação de artigos e investigações originados da orientação de 

trabalhos de conclusão de cursos dos alunos da graduação em enfermagem, como 
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também mediante orientações dos trabalhos de conclusão da residência 

multiprofissional em saúde da Maternidade Escola Januário Cicco, à qual estou 

vinculada. 

 

Inserção em grupos de pesquisa e orientações acadêmicas – perspectivas futuras 

em programas de pós-graduação 

 

O presente estudo foi desenvolvido no grupo de pesquisa intitulado Saúde 

da Mulher, vinculado ao Departamento de Tocoginecologia da UFRN, do qual faço 

parte, registrado no Diretório Nacional dos Grupos de Pesquisa do CNPq. O grupo 

tem por objetivo produzir embasamento científico para direcionar as ações na área 

de saúde materno-infantil e reprodutiva no Rio Grande do Norte. Uma das atuações 

deste grupo é o estudo das síndromes hipertensivas na gestação. 

No exercício como docente da graduação no Departamento de Enfermagem 

da UFRN, tenho a oportunidade de orientar trabalhos de conclusão de curso da 

graduação e da residência multiprofissional em saúde da UFRN. A vivência no 

doutorado fortaleceu a convicção na pesquisa como instrumento de transformação 

de práticas e conceitos. 

Atualmente, além de participar dos trabalhos desenvolvidos no grupo de 

pesquisa Saúde da Mulher, vinculado ao Departamento de Tocoginecologia, 

participo também do grupo intitulado: Enfermagem nas diferentes fases da vida, do 

Departamento de Enfermagem da UFRN, tendo como foco de atuação a assistência 

de enfermagem à mulher e ao recém-nascido de risco. 

Após o término do doutorado, como forma de dar continuidade aos estudos, 

pretendo me preparar para participar da seleção de professor do Programa de Pós-

Graduação em enfermagem da UFRN. Essa decisão é embasada no entendimento 

da pós-graduação como incentivo ao conhecimento e estímulo à produção científica 

de alta qualidade para que os resultados sejam úteis na melhoria da qualidade de 

vida e saúde das mulheres do nosso estado, bem como mundialmente. 

Os estudos na pós-graduação também muito me engrandeceram como 

profissional atuando na Enfermaria de Alto Risco e UTI Materna da Maternidade 

Escola Januário Cicco – UFRN. Eles me inquietaram a buscar entender os 

mecanismos envolvidos na PE e contribuir na elaboração de estratégias para 

diminuição dos danos provocados pela doença. Também do ponto de vista da 
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atuação prática, reforçaram-me o empenho por uma assistência comprometida com 

o ser humano de forma integral, sem esquecer do seu contexto familiar. 
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Solicitamos a sua participação em pesquisa que tem como título: “Doença 
Cardiovascular em Mulheres com Histórico de Pré-Eclâmpsia e Seguimento no Sistema 
Único de Saúde”, sendo coordenada pela Professora Doutora Ana Cristina Pinheiro 
Fernandes de Araújo. Sua participação é voluntária, e você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. 

Este estudo tem como objetivo identificar a presença de anormalidades clínicas e 
laboratoriais em dois grupos de mulheres: um grupo das que cursaram com pré-eclâmpsia 
e outro das que não apresentaram anormalidades na gestação após cinco anos do parto. 
Este estudo busca encontrar os danos mais frequentes à saúde ocorridos nessa 
população e, ainda, caso tenha ocorrido nova gravidez, mostrará como esta transcorreu, 
bem como se houve recorrência da pré-eclâmpsia. Dessa forma, esta investigação 
contribuirá para reduzir os índices elevados de resultados maternos e fetais indesejáveis. 

Caso aceite participar desta pesquisa, alguns procedimentos práticos deverão ser 
feitos com a sua ajuda e participação. São eles: 
1. Responder a um questionário referente a dados de identificação e sobre sua saúde; 
2. Coleta de sangue (quantidade igual a 15 ml); 
3. Coleta de urina (quantidade igual a 30 ml); 
4. Medição do seu peso, altura, e da circunferência abdominal; 
5. Medição automática da frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica, além 
da média das duas durante o período de 24 horas, utilizando o equipamento que será 
colocado em seu braço por um período de 24 horas, chamado de MAPA. 

Do seu sangue serão extraídos soro e DNA. O soro é a parte líquida do sangue e o 
DNA é uma substância que existe em nossas células e que nós herdamos dos nossos 
pais. 

Os desconfortos e riscos possíveis, associados à participação neste estudo, são 
mínimos e podem ser os seguintes: eventual ocorrência de algum constrangimento 
durante a aplicação do formulário, pequeno sangramento (evitado através de 
compressão, por alguns minutos, da área puncionada), pequena mancha roxa ou 
desmaio, leve pressão no local do membro sob monitorização do aparelho de verificação 
da pressão arterial durante 24 horas (MAPA).  

Esses riscos serão diminuídos com as seguintes providências: a) A entrevista será 
realizada em local reservado, sendo mantido sigilo absoluto das informações; b) A coleta 
será realizada por profissional capacitado e experiente seguindo técnica correta, utilização 
de material descartável, e, em caso de qualquer problema, ele lhe ajudará imediatamente; 
c) Será utilizada técnica adequada na colocação do MAPA, e você será instruída quanto 
ao uso desse equipamento e cuidados necessários, além disso, haverá profissionais 
disponíveis para resolver qualquer intercorrência.  

Os benefícios em participar deste estudo são para você e para a comunidade. Para 
você os benefícios serão diretos. Caso sejam identificadas anormalidades como 
hipertensão arterial, alterações nos exames laboratoriais e/ou outras complicações, você 
será encaminhada para assistência em serviço público. Com relação à comunidade, a 
pesquisa permitirá a recomendação de ações mais eficazes na prevenção e tratamento 
das complicações decorrentes da pré-eclâmpsia. 
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Pedimos a sua autorização para guardar o restante do DNA e do seu soro no 
Laboratório de Imunogenética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a 
responsabilidade da Professora Dra. Selma Maria Bezerra Jerônimo. 

Assumimos com você o compromisso de solicitar a sua autorização para a 
realização de qualquer outro estudo com seu soro ou seu DNA, diferente do que estamos 
propondo. Além disso, nos comprometemos a submeter este estudo a um Comitê de Ética 
em Pesquisa com seres humanos. 

Assumimos, ainda, o compromisso de que os resultados de qualquer estudo 
efetuado com o seu DNA não serão divulgados para terceiros (planos de saúde, indústria 
farmacêutica, seguradoras, etc.). 

O Registro da participação neste estudo será mantido confidencial, até o limite 
permitido pela lei. Cada indivíduo receberá um número para ser utilizado no laboratório. 
Se qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, a sua identificação não será 
revelada.  

Não há previsão de despesas em decorrência da participação neste estudo. 
Entretanto, se, alguma despesa tiver que ser feita por qualquer motivo relacionado a este 
estudo, ela lhe será prontamente ressarcida pela pesquisadora responsável por este 
projeto, desde que haja a efetiva comprovação da correlação entre a despesa e o estudo. 

Se houver algum dano ou se algum problema ocorrer, decorrente deste estudo, 
tratamento médico será providenciado, sem ônus para a paciente, pelas Dras. Ana 
Cristina Pinheiro Araújo, e Selma Jerônimo, e/ou médico que esteja trabalhando no 
projeto. Se, porventura, tal dano exigir algum tipo de indenização, a instituição e o 
pesquisador assumirão o ônus decorrente, desde que claramente correlacionado com 
este estudo. 

Esta pesquisa terá o acompanhamento e assistência de Maria de Lourdes Costa da 
Silva, COREN-RN 54374, aluna do curso de Doutorado em Ciências da Saúde da UFRN, 
e das professoras orientadoras, Ana Cristina Pinheiro Fernandes de Araújo e Selma Maria 
Bezerra Jerônimo. 

Você ficará com uma cópia deste documento e qualquer dúvida a respeito poderá 
perguntar à Dra. Ana Cristina Pinheiro Araújo (84-3215.4370), na Enfermaria de Alto 
Risco da Maternidade Escola Januário Cicco-UFRN. Qualquer dúvida que você tenha 
sobre os aspectos éticos desta pesquisa poderá solucionar diretamente com o Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo telefone (84)-
3215.3135. 
 
CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO  

 
Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente 

esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais serei 
submetida, dos possíveis riscos e desconfortos, benefícios e direitos relacionados à 
minha participação.  
 
 
Natal/RN, ___/_____/_____                                                             
 
 
 
__________________________________      
Assinatura da Participante          
                                                                                                                                                                       
__________________________________                         Impressão Datiloscópica 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE 2 – Questionário de pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
Doença Cardiovascular em Mulheres com Histórico de Pré-Eclâmpsia e Seguimento no Sistema Único de 
Saúde 
QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 
 DATA: __/__/____ 
1. DADOS GERAIS  

1.1. NOME: _______________________________________________________________  

1.2. ENDEREÇO: ____________________________________________________________  

1.3. REFERÊNCIA: ___________________________________________________________  

1.4. TELEFONE:  ___________________ CELULAR: ____________________  

1.5. DATA DE NASCIMENTO: ________________  

1.6. ESTADO CIVIL (   ): (1) Casada (2) Solteira (3) União consensual (4) Divorciada (5) Viúva 

1.7. ETNIA (   ):  (1) Branco (2) Negro (3) Pardo (4)  Índio   

2. DADOS ANTROPOMÉTRICOS 

2.1. PESO: _______  ALTURA: ___________ IMC: ________________ PA Sentada Inic. _______  

2.2. CINTURA: ____  QUADRIL: __________ RELAÇÃO C/Q: ________ PA Sentada Fin. _______  

3. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

3.1. ESCOLARIDADE (   ) ( 0 ) Não alfabetizada ( 3 ) Ensino médio incompleto ( 6 ) Superior completo 

 ( 1 ) Ensino básico incompleto ( 4 ) Ensino médio completo 
 ( 2 ) Ensino básico completo ( 5 ) Superior incompleto 
3.2. PROFISSÃO: __________________ Inserção no mercado de trabalho? (   )  Não (1) Sim (2) 

3.3. RENDA FAMILIAR (   ): 

(0) Menor que 1 salário mínimo (2) Entre 1 e 3 salários mínimos 
(1) 1 salário mínimo  (3) Entre 3 e 5 salários mínimos (4) Acima de 5 salários 

4. HÁBITOS DE VIDA (   ): 

( 1 ) Etilismo Tipo: ________________ Qtde/dia ___________ Tempo ____________   
( 2 ) Tabagismo Tipo: ________________ Qtde/dia ___________ Tempo ____________   
( 3 ) Exercício Físico Tipo: ________________ Qtde/sem __________ Tempo ____________   
( 4 ) Restrição alimentar /dieta especial  Tipo: ______________ Tempo ____________   

5. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

 Algum parente já apresentou (   )  (   )  (   ) : 
( 0 ) Não ( 3 ) Pré-eclâmpsia ( 6 ) Dislipidemia ( 9 ) Angina _________  
( 1 ) Eclâmpsia ( 4 ) AVE ( 7 ) Infarto (10) Outros 
( 2 ) HELLP ( 5 ) Diabetes Mellitus ( 8 ) Hipertensão Membro da família: __________  

6. ANTECEDENTES PESSOAIS: 

Você já apresentou (   )  (   )  (   ): 
( 0 ) Não ( 2 ) Diabetes Mellitus ( 4 ) Angina ( 6 ) Hipertensão  
( 1 ) AVE ( 3 ) Dislipidemia ( 5 ) Infarto ( 7 ) Outros: Qual? _____________ Quando? _______    
Tratado / em tratamento / nunca tratou: ___________________________  

 
7. ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS: 

Nº de gestações: _________ Houve Intercorrências? (   )  (1) Não (2) Sim  
Em qual gestação houve intercorrência?  ______________  
Tipo da intercorrência (   )  (   )  (   ): 
( 0 ) Não ( 2 ) Pré-eclâmpsia ( 4 ) HELLP ( 6 ) Trombose Venosa   
( 1 ) Eclâmpsia ( 3 ) Diabetes Gestacional   ( 5 ) Hipertensão ( 7 ) Outros: Qual? ____________________   
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Ano Início Med. Utiliz. Quanto tempo Tipo de parto 

     

     

     

     

 
Nº de filhos vivos: ________ Natimortos: __________ Morte após o nascimento: _____________________  
RN > 4.000g _____________ RN < 2.500g __________  
Utiliza método anticoncepcional (   )  (1) Não (2) Sim  Qual? ______________________________  
Realizada laqueadura tubária? (   )  (1) Não (2) Sim   

8. INTERCORRÊNCIAS E COMPLICAÇÕES ATUALMENTE NA SAÚDE (   )  (   )  (   ): 

( 1 ) Não  
( 2 ) Hipertensão Arterial ( 5 ) Disfunção visual ( 8 ) Disfunção cardíaca  
( 3 ) Diabetes Mellitus ( 6 ) Disfunção respiratória ( 9 ) Outro 
( 4 ) AVE ( 7 ) Disfunção renal Quando teve início: _________  
Tratado / em tratamento / nunca tratou: ___________________________  
Início do tratamento: _____________________________________________________________________  
Medicamento utilizado / dosagem: __________________________________________________________  
Houve modificação? ______________________________________________________________________  
Frequência de visita médica: ____________________ Cirurgia: _________________ Data: __/__/____ 

9. QUANTO ÀS CONDIÇÕES E ATENDIMENTO DE SAÚDE 

� Dispõe de acesso ao serviço de saúde (   )?  (1) Não (2) Sim Onde? ___________________________  

� O atendimento é realizado (   ): (1) Com facilidade (2) com dificuldade – Por quê? _________________  

� Quando utiliza o serviço de saúde (   ): (1) Com frequência (2) Raramente – Por quê? _______________  

� No momento está realizando algum tratamento de saúde (   ): (1) Não (2)Sim – Qual? ______________  

� Realiza controle de PA (   ): (1) Não (2) Sim – Com que frequência? ______________________________  

� Conhece algum fator de risco para doenças cardiovasculares (   ): (1) Não (2)Sim – Qual? ____________  

10. EXAMES LABORATORIAIS:  

 

EXAMES VALORES DE REFERÊNCIA VALORES ENCONTRADOS 

01 - Glicemia de jejum    

02 - Ureia    

03 - Creatinina   

04 – Ácido Úrico   

05 - Colesterol total   

06 - HDL   

07 - Triglicérides   

08 - TGO   

09 - TGP   

10 - Gama GT   

11 - PCR ultrassensível   

12 - Microalbuminúria   

13 - Hemograma   

14 - Apolipoproteínas A-I e B   

15 - Lipoproteína (a)   

16 - Hemocisteína   

17 - Interleucina 6   

18 - DNA   
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APÊNDICE 3 – Tabelas 

Tabela 1.  Características clínicas e laboratoriais das mulheres, segundo o 
diagnóstico, normotensas e com histórico de pré-eclâmpsia, Natal, 2011 
 

Teste t de Student para variáveis normais. Na ausência de normalidade, utilizou-se o teste não 
paramétrico de Mann-Whitney. 
a P valor significativo à nível de 5%. 
Abreviações: IMC: Índice de Massa Corpórea, PA: Pressão Arterial. 

 

Tabela 2.  Distribuição da frequência dos fatores de risco de mulheres com pré-
eclâmpsia prévia e normotensas, Natal, 2011 

Fatores de risco 
Diagnóstico  

p-valor 
 Pré-eclâmpsia  Normotensa  

n % n % 
PA alterada Não 39 60,9 79 95,2 < 0,001a 

Sim 25 39,1 4 4,8  
       
Antecedente 
familiar SHG 

Não 50 78,1 73 88,0 0,110 
Sim 14 21,9 10 12,0  

       
Antecedente  
familiar DCV 

Não 4 6,3  18 21,7 0,009a 

Sim 60 93,8 65 78,3  
       
Antecedente 
pessoal SHG 

Não 1 1,6 81 97,6 < 0,001a 

Sim 63 98,4 2 2,4  
       
Monitorização 
da PA 

Não 50 78,1 72 86,7 0,168 
Sim 14 21,9 11 13,3  

Associação entre as variáveis pelo teste qui-quadrado. Em casos onde o valor esperado foi menor do que 
5, utilizou-se o teste exato de Fisher. 
a P valor significativo à nível de 5%. 
Abreviações: PA: Pressão Arterial, SHG: Síndrome Hipertensiva Gestacional, DCV: Doença 
Cardiovascular.  

  

Variável 
Diagnóstico  

p-valor Normotensa  
(n = 83) 

Pré-eclâmpsia  
(n = 64) 

IMC 26,70 ± 6,052  30,55 ± 10,888 0,001a 

PA Sistólica 106,05 ± 10,743  122,83 ± 16,868 < 0,001a 

PA Diastólica 66,84 ± 7,628  79,03 ± 11,755 < 0,001a 

Glicose 79,12 ± 10,529  88,02 ± 28,531 0,025a 

Triglicerídeos 117,78 ± 50,762  135,38 ± 78,786 0,512 

Colesterol HDL 44,27 ± 8,335  43,02 ± 5,935 0,622 
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Tabela 3.  Associação entre condições de risco cardiovascular e presença de 
níveis pressóricos alterados (PA≥130x90mmHg), Natal, 2011 

Fatores de risco 
PA ≥ 130x85 

mmHg p ORa 95% ICb 

n % 
Diagnóstico PE 25/64 39,1 < 0,001 12,66 (4,12-38,92) 

Normal 4/83 4,8    
       
IMC B/A 3/51 5,9 0,002 5,94 (1,70-20,75) 
 S/O 26/96 27,1    
       
Antecedente familiar 
SHG 

Sim 3/24 12,5 0,412 0,53 (0,15-1,93) 
Não 26/123 21,1    

       
Antecedente familiar 
DCV 

Sim 28/125 22,4 0,039 6,06 (0,78-47,07) 
Não 1/28 3,6    

       
Antecedente pessoal 
SHG 

Sim 24/65 36,9 < 0,001 9,02 (3,20-25,39) 
Não 5/82 6,1    

       
Glicemia ≥100 mg/dL Sim 7/12 58,3 0,002 7,19 (2,09-24.73) 
 Não  22/135 16,3    
       
Colesterol total 
≥200mg/dL 

Sim 9/38 23,7 0,477 1,38 (0,57-3,37) 
Não  20/109 18,4 

       
Colesterol - HDL < 50 
mg/dL 

Sim 24/118 20,3 0,707 1,23 (0,42-3,55) 
Não  5/29 17,2 

       
Triglicerídeo 
≥150mg/dL 

Sim 14/36 38,9 0,001 4,07 (1,72-9,66) 
Não 15/111 13,5 

Associação entre as variáveis pelo teste qui-quadrado; 
a
OR – odds ratio; 

b
IC – intervalo de confiança. 

Abreviações: PE: Pré-eclâmpsia, B=baixo peso; A= peso adequado; S=sobrepeso; O= obesidade, IMC: Índice de 
Massa Corpórea, SGH: Síndrome Hipertensiva Gestacional, DCV: Doença Cardiovascular. 

 
 

Tabela 4.  Coeficientes, níveis de significância e razões de chances estimadas 
do modelo de regressão logística, relativos à presença de pressão alterada 
(PA≥130x90mmHg), Natal, 2011 

Parâmetros B Sig. Exp(B) 
IC 95% 

Inferior Superior 
Diagnóstico de PE prévia -2,305  0,000 0,100 0,034 0,293
Triglicerídeo alterado -0,971 0,002 0,379 0,204 0,702
- O percentual de classificação correta foi de 84,4%. 
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ANEXO 1 – Termo de Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP/UFRN) 

 


