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RESUMO – A gestação constitui período do ciclo de vida e sua evolução se dá na maior parte dos 
casos sem desvios de saúde. No Brasil evidenciam-se diversos fatores de risco para gestante nas 
diferentes regiões tai como idade, comorbidades, doenças obstétricas na atual gravidez, etc. 
Objetivou-se analisar os fatores de risco das gestantes de uma Unidade de Estratégia da Saúde da 
Família. Trata-se de pesquisa retrospectiva com abordagem quantitativa. Coleta de dados ocorreu 
por meio de prontuários, ficha B do ACS, cartão sombra, puericultura e SIS-Pré Natal.Consideraram-
se como fatores de risco idade menor ou igual há 20 anos; sangramento; edema e hipertensão. 
População estudada foi todas as gestantes atendidas pela área 18 da ESF na unidade Ottoniel 
Pimentel dos Santos, no período de janeiro a dezembro de 2012, na cidade de Ponta Grossa, PR. Os 
dados coletados foram transcritos por digitação, no programa Excel® e os resultados foram 
expressos por percentuais, sob a forma de tabelas e/ou gráficos. Resultados: total de gestantes foi de 
59, sendo que 47,45% (28) apresentaram fator de risco. Quatro delas, 6,7% com mais de um fato de 
risco. Em relação a idade 60,71% (17) 20 anos ou menos, 28,57% (8) apresentaram sangramento 
durante o período de gestação, 14,28% (4) manifestaram edema e 14,28% (4) hipertensão arterial. 
Quanto à realização do pré-natal, 50,85% (30) o fizeram corretamente e 49,15% (29) não o 
realizaram da forma preconizada. Conclui-se que os índices preocupantes de gravidez na 
adolescência e dos fatores de risco remetem a necessidade de ações voltadas ao enfrentamento 
desta situação, como a formação de grupos de gestantes em que seja enfatizada a prevenção da 
gestação precoce e a importância da realização do pré-natal. A não realização do pré-natal é o mais 
preocupante fator de risco para gestante e/ou feto e/ou recém-nato sendo peça fundamental para a 
aplicação do processo de enfoque de risco na gestação. 

 
 
PALAVRAS CHAVE – Gestação de alto risco. Fatores de risco. Estratégia Saúde da Família. 
 
 
1
 Acadêmica do Curso de Farmácia, PET-Saúde, franciellefaraujo@gmail.com.  

² Acadêmica do Curso de Bacharelado em educação física, PET-Saúde, 
renatabronoski@hotmail.com. 
³ Acadêmica do Curso de Enfermagem, PET-Saúde, biancafoguiar@hotmail.com. 
4 
Enfermeira, profissional da UBS, bernadetelks@gmail.com. 

5 
Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Docente da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa– Pr, marlene_hz@yahoo.com.br 
 

 
 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 2 

 
 

Introdução 
 
Este estudo resulta das atividades realizadas no Projeto de Extensão do PET-Saúde 

UEPG/SMS Ponta Grossa - "Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em Ponta Grossa com foco 
na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos de vida.” 

A gestação constitui um período do ciclo de vida, e devido a isso, sua evolução se dá na 
maior parte dos casos sem desvios de saúde. Apesar desse fato, a gravidez envolve em si uma crise 
adaptativa caracterizada por complexas transformações fisiológicas, emocionais, interpessoais e 
sócio-demográficas. Assim, há uma pequena parcela de gestantes na qual essas alterações implicam 
em um potencial de risco eminente, podendo desencadear patologias transitórias ou estar associadas 
a doenças crônicas, o que representa maior probabilidade de evolução desfavorável, tanto para o feto 
como para a mãe. Essa parcela constitui o grupo chamado de “gestantes de alto risco” (PEREIRA; 
BACHION, 2005; BRASIL, 2010; BRASIL, 2001). 

Gestação de Alto Risco é “aquela na qual a vida ou a saúde da mãe, do feto e/ou do recém-
nascido têm maior probabilidade de serem atingidas em relação as da média da população 
considerada” (BRASIL, 2010; BRASIL, 2001). 

Esta visão do processo saúde-doença é denominada Enfoque de Risco e fundamenta-se na 
estratégia de risco (BRASIL, 2010). A estratégia de risco baseia-se em dois fatos fundamentais. O 
primeiro deles é a constatação de que há uma distribuição desigual dos 'danos' à saúde entre os 
diversos grupos populacionais, como decorrência de que alguns indivíduos apresentam 
características próprias ou estão sujeitos a determinadas fatores, os quais fazem com que a 
probabilidade de ocorrência de um dano à saúde seja maior do que para outros indivíduos sem as 
mesmas características, ou não expostos aos fatores de risco. O segundo fato importante é que 
esses fatores de risco são identificáveis antes do evento a que estão associados (BARRETO, 1998). 

Segundo a estratégia de risco, a identificação dos fatores de risco antes do aparecimento do 
dano a que estão associados, abre uma ampla possibilidade operacional, com enfoque na possível 
identificação dos grupos de alto risco que devam ser objeto de atenção especial por parte dos 
serviços da saúde, no sentido de 'compensar' esses riscos através de ações da saúde (BARRETO, 
1998). 

No Brasil, por sua grande dimensão e principalmente pelas diferenças socioeconômicas e 
culturais, evidenciam-se diversos fatores de risco para gestante nas diferentes regiões (BRASIL, 
2001). Segundo o Ministério da Saúde, os marcadores e fatores de risco gestacionais presentes 
anteriormente à gestação se dividem em: 

1. Características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis: 
- Idade maior que 35 anos; 
- Idade menor que 15 anos ou menarca há menos de 2 anos; 
- Altura menor que 1,45m; 
- Peso pré-gestacional menor que 45kg e maior que 75kg (IMC<19 e IMC>30); 
- Anormalidades estruturais nos órgãos reprodutivos; 
- Situação conjugal insegura; 
- Conflitos familiares; 
- Baixa escolaridade; 
- Condições ambientais desfavoráveis; 
- Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; 
- Hábitos de vida – fumo e álcool; 
- Exposição a riscos ocupacionais: esforço físico, carga horária, rotatividade de horário, 
exposição a agentes físicos, químicos e biológicos nocivos, estresse. 

2. História reprodutiva anterior: 
- Abortamento habitual; 
- Morte perinatal explicada e inexplicada; 
- História de recém-nascido com crescimento restrito ou malformado; 
- Parto pré-termo anterior; 
- Esterilidade/infertilidade; 
- Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que cinco anos; 
- Nuliparidade e grande multiparidade; 
- Síndrome hemorrágica ou hipertensiva; 
- Diabetes gestacional; 
- Cirurgia uterina anterior (incluindo duas ou mais cesáreas anteriores). 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 3 

3. Condições clínicas preexistentes:  
- Hipertensão arterial; 
- Cardiopatias; 
- Pneumopatias; 
- Nefropatias; 
- Endocrinopatias (principalmente diabetes e tireoidopatias); 
- Hemopatias; 
- Epilepsia; 
- Doenças infecciosas (considerar a situação epidemiológica local); 
- Doenças autoimunes; 
- Ginecopatias; 
- Neoplasias. 
Os outros grupos de fatores de risco referem-se a condições ou complicações que podem 

surgir no decorrer da gestação transformando-a em uma gestação de alto risco: 
1. Exposição indevida ou acidental a fatores teratogênicos. 
2. Doença obstétrica na gravidez atual: 

- Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume de líquido amniótico; 
- Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada; 
- Ganho ponderal inadequado; 
- Pré-eclâmpsia e eclâmpsia;  
- Diabetes gestacional; 
- Amniorrexe prematura; 
- Hemorragias da gestação; 
- Insuficiência istmo-cervical; 
- Aloimunização; 
- Óbito fetal. 

3. Intercorrências clínicas: 
- Doenças infectocontagiosas vividas durante a presente gestação (ITU, doenças do trato 
respiratório, rubéola, toxoplasmose etc.); 
- Doenças clínicas diagnosticadas pela primeira vez nessa gestação (cardiopatias, 
endocrinopatias). 
A assistência pré-natal pressupõe avaliação dinâmica das situações de risco e prontidão para 

identificar problemas de forma a poder atuar de maneira a impedir um resultado desfavorável. A 
ausência de controle pré-natal, por si mesma, pode aumentar o risco para a gestante ou o recém-
nascido (BRASIL, 2010). 

Para uma atuação eficiente da equipe de assistência, visando à identificação e ou resolução 
dos problemas que possam resultar em maiores danos à saúde das mulheres e/ou seus filhos, é 
necessária a utilização de instrumentos discriminadores no processo de recomendar, gerar e fornecer 
cuidados de maneira diferenciada, sendo indispensável a realização de intervenções preventivas, 

educativas e terapêuticas pelos profissionais da saúde (BRASIL, 2010; FARIAS; NOBREGA, 2000). Dessa 
forma, atenta-se para uma necessidade maior de ações educativas dirigidas aos problemas 
específicos detectados nas gestantes. Em muitos casos, intervenções junto à família e à comunidade 
podem gerar impactos positivos (BRASIL, 2010). 

Visando formar profissionais mais preparados para atender as necessidades do SUS, como 
no caso da abordagem de gestantes de alto risco, o Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde (PET Saúde) é um programa do Ministério da Saúde implantado na Universidade Estadual de 
Ponta Grossa no ano de 2012 em parceria com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 
 
 
Objetivos 
Analisar os fatores de risco das gestantes de uma Unidade de Estratégia da Saúde da Família. 

 
 

Metodologia 
O estudo foi realizado na Unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Ottoniel 

Pimentel dos Santos na cidade de Ponta Grossa que presta atendimento básico primário a 
comunidade da Vila Cipa. A população estudada foi todas as gestantes atendidas pela área 18 da 
ESF no período de janeiro a dezembro de 2012. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva, de 

abordagem quantitativa. Coleta de dados ocorreu por meio de prontuários, ficha B do ACS, cartão 
sombra, puericultura e SIS-Pré Natal das gestantes para que se atingisse o objetivo de levantamento 
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do perfil destas gestantes, as doenças de maior prevalência e o número de consultas de Pré-Natal 
realizadas. Os dados foram coletados pelas integrantes do Grupo PET-Saúde da unidade, as quais 
são acadêmicas dos cursos de Bacharelado em educação física e enfermagem, Farmácia e Medicina 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Os dados coletados foram transcritos por digitação, no programa Excel® e os resultados 
foram expressos por percentuais, sob a forma de tabelas e/ou gráficos.  

 
 

Resultados 
Mediante a análise de dados de 59 gestantes, consideraram-se como fatores de risco 

apresentados pelas mesmas: Idade menor ou igual há 20 anos; sangramento; edema; pressão alta. 
A seguir, a tabela 1 apresenta o percentual de mulheres que apresentaram fatores de risco 

durante a gestação, as que apresentaram mais de um fator de risco e as que não apresentam. Pode-
se observar que a porcentagem de gestantes com fator de risco é elevada. Mesmo que, nas últimas 
décadas, tenha-se a implementação de programas e ações no Brasil, a redução dos riscos à gravidez 
com consequente melhoria nos indicadores de saúde materna ainda não ocorre plenamente, muitos 
índices ainda são preocupantes. Entre essas implementações, destacam-se programas de 
aconselhamento à gravidez, com ênfase para, melhora da autoestima, apoio social e redução de 
potenciais fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo entre outros (MENDONZA-SASSI, 2007). 

 
Tabela 1. Número e percentual de gestantes da UBS que apresentaram fatores de risco e 

aquelas que não apresentaram fatores de risco. 

 Nº % 

Apresentaram fatores de 
risco 
 

28 47,45 

Apresentaram mais de 1 fator 
de risco 
 

4 6,77 

Não apresentaram fatores de 
risco 

31 52,55 

Fonte: Pesquisa retrospectiva. 
 

Gráfico 2. Principais fatores de risco identificados nas gestantes usuárias da unidade. 

 
Fonte: Pesquisa retrospectiva. 

 
O gráfico 2 apresenta os fatores de risco identificados nas mulheres durante o período 

gestacional. Observa-se um alto número de gestantes (60,71%) com idade de 20 anos ou menos, 
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28,57% apresentaram sangramento durante o período de gestação, 14,28% manifestaram edema e 
14,28% pressão alta. Em relação ao fator de risco que implica na idade das gestantes, sabe-se que a 
gravidez na adolescência é um problema de importância na maior parte dos países 
subdesenvolvidos. De acordo com Silva, a grande maioria das gestações é indesejada, com 
repercussões médicas, psicológicas e principalmente sociais. As desvantagens são mais claras para 
adolescentes multíparas. As principais conseqüências imediatas da gravidez indesejada são o aborto 
clandestino, a falta de cuidados pré-natais, a desestruturação pessoal e familiar, a adoção e o 
abandono (SILVA, 1998). As gestações nas adolescentes apresentam aumento de risco de restrição 
de crescimento, sofrimento fetal e óbito intra-útero, podendo acarretar assim danos tanto para a 
gestante, quanto para o feto (BUZZO, 2007). 

 
Gráfico 3. Número de consultas de pré-natal realizadas pelas gestantes da unidade. 

 
Fonte: Pesquisa retrospectiva. 

 
Segundo o Ministério da Saúde para se obter um bom acompanhamento de pré-natal é 

necessário à realização de seis ou mais consultas (BRASIL, 2000). Quanto à realização do pré-natal, 
50,85% o realizaram corretamente e 49,15% das gestantes não realizaram o pré-natal da forma 
preconizada. 

O Brasil apresenta alta mortalidade materna, mesmo em regiões consideradas de alta 
cobertura de concentração do pré-natal. Com base nesses dados, observa-se que o país possui 
deficiência na qualidade da assistência pré-natal. Um dos indicadores objetivos da má qualidade é 
referente ao fato da hipertensão específica da gravidez ser a causa mais comum de morte materna 
no Brasil, e o meio mais eficaz de redução desse tipo de morte está no adequado controle ao longo 
da gestação. Cabe ressaltar que a ausência da assistência pré-natal é um dos fatores de risco para a 
gestante e para o feto (BRASIL, 2000).  

Com base nos dados apresentados, a equipe planeja a implantação de um grupo de 
gestantes na unidade. Entende-se que tal abordagem seja de fundamental importância no sentido de 
que permite que as gestantes ocupem o espaço de protagonistas no processo de cuidado de sua 
saúde, estabelecendo parceria com os profissionais para a obtenção de melhores resultados. O 
acolhimento da gestante pela equipe de saúde, além de qualificar a assistência, possibilita o 
estabelecimento de vínculos, maior responsabilização pelo processo de cuidado, e o manejo sobre 
situações de vulnerabilidade relacionadas ao processo saúde-doença, sejam elas individuais, sociais 
e até mesmo programáticas (BRASIL, 2010).  

Planeja-se também a implantação futura de um grupo de adolescentes, o qual tem como foco 
a educação sexual, com ênfase no acesso a orientação e métodos contraceptivos. 
 

 
Conclusões 

Apesar de a gestação ser um fenômeno fisiológico, trata-se de uma situação limítrofe que 
pode implicar riscos tantos para a mãe quanto para o feto e há um determinado número de gestante 
que, por características particulares, apresentam maior probabilidade de evolução desfavorável. 
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O levantamento de dados relacionados aos fatores de riscos na gestação das mulheres da 
unidade contemplada pelo estudo possibilitou o diagnóstico de índices preocupantes em relação à 
gravidez na adolescência na comunidade atendida, percebendo-se a necessidade da criação de 
grupos voltados especificamente para adolescentes e para gestantes. Da mesma maneira, 
identificou-se uma situação problemática relacionada aos baixos índices de assistência pré-natal. 

O intuito da assistência pré-natal de alto risco é interferir no curso de uma gestação que 
possui maior chance de ter um resultado desfavorável, de maneira a diminuir o risco ao qual estão 
expostos a gestante e o feto, ou reduzir suas possíveis consequências adversas. A equipe de saúde 
deve estar preparada para enfrentar quaisquer fatores que possam afetar adversamente a gravidez, 
ressaltando fatores de cunho socioeconômico ou emocional. Neste âmbito se faz importante o grupo 
de gestantes, o qual tem como fim manter a gestante informada do andamento de sua gestação e 
instruída quanto aos comportamentos e atitudes que deve tomar para melhorar sua saúde, assim 
como sua família, companheiro (a) e pessoas de convivência próxima, que devem ser preparados 
para prover um suporte adequado a esta gestante. 

Compreendeu-se assim, que a não realização do pré-natal acaba se tornando o mais 
preocupante fator de risco para gestante e/ou feto e/ou recém-nato, pois o mesmo é peça 
fundamental para a aplicação do processo de enfoque de risco na gestação. 
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