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RESUMO: INTRODUÇÃO: As Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG) ocorrem devido ao 

aumento dos níveis pressóricos iguais ou superiores a 140 x 90 mmHg. São classificadas como: 

hipertensão arterial crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. O desenvolvimento 

da gestação é afetado pelas SHG, uma vez que aumentam os índices de interrupções e de mortalidade 

perinatal, devido ao inadequado crescimento intrauterino do concepto, que é determinado pelo 

potencial genético e influenciado pelo aporte nutricional, e endócrino, ao qual é submetido. A 

investigação sobre a prevalência e os fatores associados às SHG na região do Seridó Norteriograndense 

torna-se relevante, pois pretende esclarecer e encontrar possíveis características dessas patologias que 

eventualmente estão desencadeando mortalidade materna/fetal na realidade estudada e a partir disso, 

elaborar possíveis reflexões e meios eficazes que possam reduzir e/ou amenizar o número encontrado. 

OBJETIVO: Investigar a prevalência e os fatores associados às SHG em gestantes de alto risco 

atendidas em Unidades de Saúde de Referência da região do Seridó Norteriograndense. 

METODOLOGIA: Estudo epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa e corte 

transversal, que será realizado através de dados por fontes secundárias (prontuários).  O 

cenário escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa corresponde a duas unidades de 

saúde de referência ao atendimento de pré-natal de alto risco na região do Seridó, situadas nos 

municípios de Caicó e Currais Novos (referência para vinte e quatro munícipios do Estado do 

Rio Grande do Norte) e duas Unidades Hospitalares situadas nos dois municípios, referência 

hospitalar ao parto. A amostra será de 702 pacientes assumindo uma prevalência de 

síndromes hipertensivas gestacionais entre as mulheres grávidas de 19,4%, utilizando um 

intervalo de confiança de 95%.  Todas as informações coletadas serão exportadas para a 

plataforma do Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) versão 22.0. A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UERN (CEP- UERN) em 09 de agosto de 

2016, sob o número de CAAE: 56109116.1.0000.5294. RESULTADOS ESPERADOS: 

Identificar a prevalência e os fatores associados às SHG em gestantes de alto risco atendidas 

em Unidades de Saúde de Referência da região do Seridó Norteriograndense, esclarecer e 

apontar possíveis características que serão identificadas a partir da análise das variáveis do 

estudo que correspondem a: Características sóciodemográficas e econômicas: idade, estado 

civil, raça, grau de escolaridade, renda familiar, ocupação, local de moradia; Características 

relacionadas à gestação atual: idade gestacional quando diagnosticada SHG, tipo de SHG 

diagnosticada, tipo de gravidez, número de consultas no pré-natal, tipo de parto, uso de 

medicações durante a gestação, uso de álcool, tabaco e outras drogas durante a gestação; 

Histórico de saúde e Antecedentes obstétricos: número de gestações, tipo de parto prévio, 



 

365 
Caicó, v. 17, n. 39, p. 355-517, jul./dez. 2016. Anais do II Col. Nac. Ciênc. Soc. e Humanas na Ed. das Profissões da Saúde 
 
 

doenças pré-existentes, histórico pessoal e familiar de SHG.  Acredita-se ainda que os 

resultados possam direcionar estratégias de prevenção que possibilitem avançar na assistência 

específica voltada para gestantes de alto risco, visto que poderemos encontrar dados 

reveladores referentes às variáveis utilizadas, podendo ser usados como ferramentas 

importantes na elaboração de políticas de saúde e no exercício profissional de quem assiste a 

população, direcionando a ação dos profissionais de saúde envolvidos na assistência ao pré-

natal e parto no Brasil. Podendo ainda, contribuir para diminuição da mortalidade materna, 

que apesar dos avanços em saúde e tecnologia ainda são presentes na realidade estudada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo se propõe a encontrar a prevalência e os fatores  

associados as Síndromes Hipertensivas Gestacionais na Região do Seridó situada no Estado do 

Rio Grande do Norte e por meio dele subsidiar elementos de contribuição no âmbito 

obstétrico e neonatal. 
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