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RESUMO 
 

 
O acolhimento da clientela é fundamental para o estabelecimento de vinculo de confiança 
mútua com qualquer cliente durante a hospitalização. Quando se trata de gestantes de alto 
risco, em especial as que são portadoras de síndromes hipertensivas, faz-se necessário que 
além das ações específicas implementadas estejam associadas o cuidado com a família. A 
maior causa de mortes maternas no Brasil está relacionada a síndromes hipertensivas onde há 
demasiado número de gestantes internadas em unidades hospitalares. A mortalidade materna é 
um indicativo muito importante sobre a realidade social de um país, sendo um reflexo da 
qualidade assistencial e da desintegração dos serviços de saúde oferecidos. O objeto de 
pesquisa foi os registros das ações do acolhimento de enfermagem às mulheres grávidas que 
desenvolveram síndromes hipertensivas e procuraram o Hospital Universitário Antonio Pedro 
e foram hospitalizadas.  Estabeleceu-se como hipótese que os registros de enfermagem nos 
prontuários não expressavam as ações de enfermagem relativas ao acolhimento das gestantes 
portadoras de síndromes hipertensivas. Os objetivos propostos foram: levantar o perfil das 
mulheres gestantes que desenvolveram síndromes hipertensivas, residentes na Metropolitana 
II do ERJ que foram hospitalizadas no HUAP; identificar, através da leitura de registros de 
prontuários, o acolhimento e as ações de enfermagem relativas ao atendimento dessa clientela 
no HUAP e apontar necessidades de melhoria para o acolhimento de enfermagem a essa 
clientela. Optou-se por pesquisa exploratória, pós facto, de abordagem quantitativa, através do 
método de análise documental, que por amostragem intencional levantou-se trinta e quatro 
prontuários no recorte temporal do ano de 2012, com os seguintes resultados: a patologia 
prevalente é a Hipertensão Sistêmica com 25,6%; das mulheres 55,8% residem em Niterói; 
90,9% das gestantes atendidas e hospitalizadas no HUAP pertencem à região da 
Metropolitana II/RJ; 26,4% delas são adultas jovens na faixa etária de 27 a 31 anos e possuem 
companheiros. Os registros de enfermagem se mostraram incompletos, sem clareza, com 
52,9% identificados com categoria profissional, 76,4% dos registros obedecem à cronologia 
temporal, registrando as ações de enfermagem e 70,5 % observa o estado geral da gestante 
para compreender quais necessidades são emergenciais para seu atendimento. Aponta-se 
necessidade de ferramentas que possibilitem o registro do acolhimento, vínculo formado além 
das ações de enfermagem realizadas junto á mulher e família. 
 
Palavras chaves: Cuidados de enfermagem. Hipertensão. Gravidez. Registros de enfermagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The reception of the clientele is critical for the establishment of mutual bond of trust with any 
client during hospitalization. When it comes to high-risk pregnancy, especially those women 
with hypertensive disorders, it is necessary to implement specific actions in addition to family 
care. The major cause of maternal deaths in Brazil is related to hypertensive disorders where 
the number of women admitted in hospitals is too much. Maternal mortality is an important 
indicator of the social reality of a country, being a reflection of the quality of care and the 
disintegration of health services offered. The object of research was the records of the actions 
of nursing care to pregnant women who developed hypertensive disorders and sought the 
Antônio Pedro University Hospital and were hospitalized. It was established as a hypothesis 
that nursing records saved did not express the nursing actions for the reception of pregnant 
women with hypertensive disorders. The aims were: to raise the profile of pregnant women 
who developed hypertensive residing in the Metropolitan II syndromes ERJ who were 
hospitalized in HUAP; identify, by reading records of, reception and nursing actions related to 
service this clientele the HUAP and point improvement needs for nursing care for these 
patients. There was exploratory, post facto, quantitative approach, using the method of 
documentary analysis, which purposive sampling rose thirty four records with the following 
results:   a prevalent disease Systemic hypertension is 25.6 %, out of all women 55.8 % live in 
Niterói, 90.9% of the pregnant women hospitalized in HUAP belong to the Metropolitan II / 
RJ region, 26.4 % of them are young adults aged between 27-31 years old and have a partner. 
Nursing records were incomplete, not clear, with 52.9 % identified by occupational category, 
76.4 % of the records obey the temporal chronology, registering the nursing actions and 70.5 
% of nursing notes the overall condition of the pregnant woman to understand which needs 
are for your emergency care. Points up the need for tools that enable the registration of host 
bond formed beyond nursing actions performed next to the wife and family. 

Key words: Nursing care. Hypertension. Pregnancy. Nursing records. 
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1. INTRODUÇÃO  

A alta prevalência de gestantes portadoras de síndromes hipertensivas apresenta uma 

lacuna quanto à necessidade do atendimento eficaz e eficiente a essas clientes. No Brasil o 

maior índice de mortalidade materna ainda está associado a síndromes hipertensivas na 

gestação (BRASIL, 2012), o que instiga investigar como está sendo o atendimento de 

enfermagem a essa clientela, que invariavelmente necessita de internação.  

Então, enquanto acadêmica de enfermagem apresento preocupação acerca da saúde da 

mulher gestante e, portanto, estudo quais são as principais síndromes hipertensivas que 

acometem as mulheres gestantes, quem são essas mulheres, quais os perfis que essas clientes 

apresentam e como é a assistência de enfermagem que lhe é prestada, através de registros em 

prontuários. Para tanto, apresento como cenário a maternidade de um hospital universitário na 

região Metropolitana II, no município de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, que se constitui 

na rede do Sistema Único de Saúde o hospital de atendimento de referência que é o Hospital 

Universitário Antonio Pedro (HUAP). 

Sabe-se pela literatura específica de obstetrícia que algumas alterações fisiológicas 

acometem a mulher no período gestacional e são consideradas completamente normais, 

quando se trata do fenômeno da gestação. Essas alterações quando permanecem dentro das 

mudanças esperadas e de forma saudável, são classificadas como gestantes de baixo risco. 

Entretanto, segundo o Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2010) há uma parcela pequena de 

gestantes que, por serem portadoras de alguma doença, sofrem algum agravo ou desenvolvem 

problemas e apresentam maiores probabilidades de evolução desfavorável, tanto para o feto 

quanto para a mãe. Essa parcela constitui o grupo chamado de “gestantes de alto risco”. 

No ano de 2011 foi criado o Projeto Rede Cegonha (Portaria nº 1459/2011), visando 

atendimento diferenciado para gestantes de baixo risco, valorizando grande parcela da 

população sadia de gestantes. Neste, oferece-se vale transporte, acompanhamento de um 

familiar no parto, direitos de atenção prioritária ao parto, treinamento específico da equipe de 

saúde, ambiente para o parto sob as diretrizes das ações humanizadas. A Rede Cegonha tem 

entre seus objetivos reduzir a mortalidade materna. Contudo, a mídia tem informado que isto 



não se dá quando as clientes são classificadas no grupo de alto risco. Quando isso acontece à 

mulher deve procurar atendimento em centros de referência e, por vezes, elas permanecem à 

mercê da gestão municipal de vagas ambulatoriais e hospitalares e, de possível atendimento a 

fetos considerados também de alto risco.  Pois, faz-se necessário exame laboratorial, 

ultrassom, cardiotocografias e outros. 

A gestação de alto risco é: “aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou 

do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas que as da média da população 

considerada” (BRASIL, 2010). As duas principais causas específicas de morte materna no 

Brasil são a hipertensão e a hemorragia (BRASIL, 2012). Portanto, o diagnóstico precoce é 

fundamental para um prognóstico positivo, onde pré-natal de qualidade com os cuidados 

específicos inerentes ao quadro hipertensivo pode minimizar e afastar possíveis complicações 

mais graves, como a Síndrome Hellp e a morte materna. É imprescindível que a enfermagem 

como ciência pautada no cuidado, esteja preparada para continuar acompanhando esta 

gestante na rede básica de saúde, assim como na hospitalização e nos serviços de urgência e 

emergência.   

Segundo o Manual de Gestação de Alto Risco (BRASIL, 2010) a classificação dessas 

gestantes, no que se refere a quadros hipertensivos é: Hipertensão crônica; Pré-eclampsia/ 

Eclampsia; Pré-eclampsia sobreposta à hipertensão crônica e Hipertensão gestacional (sem 

proteinúria). O diagnóstico diferencial das síndromes hipertensivas da gravidez se baseia na 

classificação (BRASIL, 2010) e a partir disto inicia-se a assistência ao pré-natal de acordo 

com o quadro que a gestante apresenta.   

Nesse estudo inclui-se a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG), ou 

seja, mulheres que desenvolveram durante a gestação um quadro hipertensivo, onde o 

aumento contínuo da pressão arterial após a 20ª semana está associado com proteinúria, 

presença ou não de edema que se manteve durante a gestação (REZENDE, 2011).  

A pré-eclampsia é classificada como leve ou grave de acordo com o quadro 

apresentado pela gestante, ou seja, se a gestante apresenta outros sinais e sintomas além da 

tríade: pressão arterial alta, proteinúria e edema (presente ou não), esta é classificada como 

pré-eclampsia grave. A eclampsia caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas 

generalizadas em mulher com qualquer quadro hipertensivo, pode ocorrer na gravidez, no 

parto e no puerpério imediato (BRASIL, 2010).  

Estudiosos afirmam que a Síndrome Hipertensiva Específica da Gestante (SHEG) é a 

principal prevalência em gravidezes de alto risco. Contudo, a síndrome HELLP (SH), é o 

acometimento do agravamento da SHEG, de difícil diagnóstico, insidiosa e letal. A síndrome 



HELLP é o quadro caracterizado por hemólise (H), elevação de enzimas hepáticas (EL) e 

plaquetopenia (LP).  Para que haja o diagnóstico precoce, os testes laboratoriais apropriados 

devem ser solicitados, e a partir do diagnóstico determina-se a melhor conduta a ser realizada. 

   Na assistência de pré-natal, que visa atender as reais necessidades da gestante, é 

imprescindível que ocorra a classificação da gestante quanto a seu grau de risco. No entanto, o 

Ministério da Saúde afirma que o conceito de risco está associado ao de probabilidades, e o 

encadeamento entre um fator de risco e um dano nem sempre está explicitado (BRASIL, 

2006). Contudo, há parâmetros que determinam a classificação da gestação quanto ao alto 

risco e estes são: características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis, 

história reprodutiva anterior, intercorrências clínicas crônicas e doença obstétrica na gravidez 

atual (BRASIL, 2010). 

   Deste modo quando a gestante é classificada no grupo de alto risco, a unidade básica 

de saúde deve referenciá-la para assistência especializada, preenchendo o cartão de pré natal 

da gestante com todas as informações acerca do processo de referência e contra-referência, 

constando os dados relativos ao hospital de referência, onde deve procurar atendimento em 

casos de urgência e emergência. Todavia, isto evitaria a peregrinação das gestantes de alto 

risco à procura de atendimento, mas às vezes o objetivo não é alcançado. Portanto, estados e 

municípios necessitam dispor de uma rede de serviços organizada para a atenção obstétrica e 

neonatal, com mecanismos estabelecidos de referência e contra-referência (BRASIL, 2006).  

   Na contra referência da gestante para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), a 

enfermagem deve assistir a gestante e promover ações educativas voltadas para as síndromes 

hipertensivas (SHs), promovendo sempre escuta sensível, orientar sobre a doença e seus 

cuidados, conscientizar quanto à importância na mudança de hábitos alimentares e também da 

presença em todas as consultas de pré-natal, bem como proporcionar cuidados de modo 

integral à mulher, pois desta forma pode-se evitar o agravamento do estado clínico. 

   Conforme afirma Cormack (2005), acompanhar o índice de mortalidade materna é 

um excelente indicador para se avaliar a qualidade dos serviços à saúde em um município. 

Para a gestante de alto risco, apesar das condições de atendimento que atualmente são 

encontradas, deve-se garantir que o atendimento seja realmente eficiente e assim como as 

gestantes de baixo risco possuem total atenção através da Rede Cegonha, o estado e o 

município têm por obrigação proporcionar as gestantes de alto risco, atendimento igual e 

também eficiente, porque a maioria dessas mortes é evitável e reflete deficiências na 

qualidade da atenção à saúde, não apenas da gestante ou da mulher, mas de todo o sistema de 



saúde. O atendimento de qualidade demonstra eficiência na prevenção das síndromes 

hipertensivas e das suas possíveis complicações.  

Assim sendo, que tipo de abordagem as gestantes estão recebendo, sobretudo em 

relação à educação em saúde, para prevenção das síndromes hipertensivas? Como tem sido a 

abordagem realizada pelos profissionais junto às gestantes do grupo de alto risco? Já que 

estudiosos dizem que as síndromes são doenças preveníveis, como a enfermagem tem se 

inserido no atendimento a essas clientes que ainda configuram mortes no Brasil?  

Delimitou-se como objeto de pesquisa os registros das ações do acolhimento de 

enfermagem às gestantes que desenvolveram síndromes hipertensivas que procuraram o 

HUAP e foram hospitalizadas para tal atendimento no município Niterói.  E, estabeleceu-se 

como hipótese: os registros de enfermagem não expressam as ações de enfermagem relativas 

ao acolhimento das gestantes portadoras de síndromes hipertensivas, quando as mesmas são 

hospitalizadas no HUAP. 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

1)  Qual o perfil das gestantes que foram hospitalizadas por síndromes 

hipertensivas durante a gestação no HUAP?  

2)  Os registros de enfermagem expressam as ações de acolhimento que realizadas 

junto a essa clientela? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1) Levantar o perfil das gestantes que desenvolveram síndromes hipertensivas, 

residentes na Metropolitana II do ERJ e foram hospitalizadas no HUAP; 

2) Identificar, através da leitura de registros da enfermagem, as ações do 

acolhimento relativas ao atendimento dessa clientela no HUAP; 

3) Apontar possibilidades e limites para o acolhimento de enfermagem a essa 

clientela 

 

1.3  RELEVÂNCIA 

 

     A relevância deste estudo é baseada na importância de se reduzir cada vez mais a 

morte materna no Brasil, pois as maiores causas de mortalidade em gestantes são as 



síndromes hipertensivas, mormente a específica da gestação. Todavia, a enfermagem deve 

estar preparada para receber essa gestante e garantir assistência de qualidade dentro do menor 

tempo possível, pois essa clientela não pode esperar por atendimento.  

          Então, esta pesquisa poderá trazer contribuição para o profissional de enfermagem, pois 

este deve estar preparado para oferecer integralidade assistencial à clientela e fazê-la com 

eficiência. Irá contribuir para os acadêmicos de enfermagem, porque estes poderão ainda em 

sua formação, refletir acerca do tema e, portanto, serem profissionais mais capacitados e 

preparados para atender as gestantes portadoras de síndromes hipertensivas.  

          Também fornecerá subsídios para a sociedade como um todo, pois as cidadãs possuem 

direito às informações de prevenção e promoção da saúde, atendimento digno e de qualidade. 

Os dados obtidos favorecerão a leitura de indicadores demográficos que fundamentarão 

modalidades assistenciais, treinamento em serviço e avaliações da qualidade do atendimento 

oferecido.          

          Por haver estagiado na maternidade do HUAP observei, ainda que de forma empírica, 

alta prevalência de gestantes internadas com síndromes hipertensivas oriundas de unidades 

básicas de saúde, de outros hospitais e também de suas residências e que não receberam 

tratamento rápido, quer por questões de acessibilidade aos serviços de saúde quer por 

problemas de ordem social e financeira. 

          Tal proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à 

Saúde Integral da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica na linha de pesquisa de nº1- Atenção à saúde dos seres 

humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar/cuidado na saúde e, no Grupo de 

Pesquisa/CNPq relativo à Saúde da Mulher e do Recém-nato, liderado pela orientadora da 

pesquisa, Dra. Helen Campos Ferreira. 

Neste sentido, propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família 

e comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir 

do uso de tecnologia leve e dura também gera produção de conhecimento e promoção da 

saúde. Assim o estudo possibilitará uma assistência sistematizada e mais digna para a 

sociedade, melhorando o cuidar da mulher portadora de síndrome hipertensiva na gestação. 

Essa perspectiva pretende oferecer possibilidades de atenção digna e eficaz para assegurar 

melhoria da atenção de enfermagem a essa clientela de alto risco. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

         A mortalidade materna por ser caracterizada como um problema de saúde pública é um 

determinante para análise da qualidade de assistência prestada quer sejam essas gestantes 

classificadas como baixo, médio ou alto risco. A razão de mortalidade materna (RMM) estima 

o risco de morte de mulheres relacionada com as complicações da gestação, parto, puerpério e 

aborto (BRASIL, 2012). Entretanto, quando registros e notificações possuem falhas, as 

informações acerca da mortalidade materna podem não ser fidedignas, porém a assistência 

deve ser oferecida com eficiência, pois a morte materna pode, na maioria dos casos serem 

prevenidas.  

          Apesar da queda nos índices de mortalidade materna no cenário mundial, o empenho 

dos profissionais associado aos recursos do SUS, adoção de conceitos como maternidade 

segura devem ser disseminados e assegurados à cliente e à família em todo o período 

gravídico. Isto refere ser atenção integral e integralizada à gestante, pois uma vez classificada 

como gestante de alto risco a mesma necessita de atenção especializada e de atenção à sua 

saúde com especificidade. 

        No Brasil a mortalidade materna tem diminuído, porém são necessárias intervenções 

eficazes, para garantir qualidade assistencial às gestantes. Essas intervenções precisam estar 

impregnadas nos profissionais, como práticas essenciais que se constituem a assistência de 

qualificada de enfermagem, nas equipes multiprofissionais da rede básica e hospitalar de 

saúde. Mas, é necessário que haja hospital de referência e que este seja interligado com as 

demais instituições assegurando à clientela o oferecimento de serviços integrais e contínuos à 

saúde da gestante.   

        Segundo o MS (BRASIL, 2012), a vigilância do óbito materno tem como principais 

objetivos corrigir as causas de óbito, identificar os óbitos maternos não declarados e apontar 

as circunstâncias que ocasionaram as mortes. E, portanto, alcançar legitimidade das ações de 

saúde no âmbito da prevenção. As ações preventivas de saúde, realizadas pela equipe 

multiprofissional capacitada, podem fazer com que as políticas sejam alcançadas. Como 

características dos óbitos maternos, o Ministério da Saúde, (BRASIL, 2012) aponta que: 



 
As mortes maternas podem ser classificadas como produzidas por causas obstétricas 
diretas ou indiretas. As diretas resultam de complicações surgidas durante a 
gravidez, o parto ou o puerpério (período de até 42 dias após o parto), decorrentes de 
intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de uma cadeia de eventos 
associados a qualquer um desses fatores. As causas indiretas decorrem de doenças 
preexistentes ou que se desenvolveram durante a gestação e que foram agravadas 
pelos efeitos fisiológicos da gestação. 

 

         Contudo, no Brasil a primeira e principal causa de morte materna é por hipertensão 

arterial. Deste modo, a morte causada por hipertensão arterial sistêmica é caracterizada como 

causa indireta e pode ser preexistente e agravada pela gestação ou adquirida durante o ciclo 

gravídico, sob este aspecto denomina-se Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação 

(SHEG), o que demanda classificação quanto ao risco e adequada assistência durante o pré-

natal e parto para se evitar possíveis complicações do quadro patológico.  

          A hipertensão gestacional corresponde a casos com aumento de pressão sanguínea, sem 

proteinúria, após a 20ª semana de gravidez. Entretanto, os níveis tensionais retornam a sua 

normalidade após o parto (REZENDE, 2011). O mesmo autor afirma que a hipertensão é 

definida como pressão sistólica (PS) maior ou igual a 140mmHg ou pressão diastólica (PD) 

maior ou igual a 90mmHg, mas diversas gestantes evoluem para um quadro mais grave 

denominado de pré-eclampsia.  

          Para Rezende (2011), a pré-eclâmpsia é considerada uma síndrome multissistêmica 

caracterizada por hipertensão e proteinúria, após 20 semanas de gestação, em mulheres com 

PA normal previamente, podendo haver ou não presença de edema, sendo este inicialmente 

oculto, caracterizado de forma subcutânea, pelo aumento de peso e posteriormente encontra-

se visível e é do tipo generalizado. Contudo, o edema generalizado (Anasarca) na gestação 

pode ser encontrado também em gestantes saudáveis, e mediante isto se retirou o sinal edema 

da tríade sintomática característica da pré-eclâmpsia (REZENDE, 2011). 

          Na pré-eclâmpsia ocorre vasoconstricção generalizada e doença endotelial e os tecidos 

recebem inadequada perfusão sanguínea. O edema encontrado decorre do aumento da 

permeabilidade vascular, com extravasamento hídrico, de maneira que as gestantes 

apresentam maiores ganhos ponderais. As SHs são de caráter evolutivo, as gestantes podem 

apresentar alterações sanguíneas que quando associadas à doença endotelial, predispõem ao 

surgimento de coagulação intravascular disseminada. Geralmente, as complicações mais 

graves da coagulabilidade ocorrem, com maior frequência, nos casos de pré-eclâmpsia grave e 

síndromes SHEG e HELLP (PIATO, 2009). 



A pré-eclâmpsia pode apresentar diversos sintomas e deste modo Piato (2009), 

descreve como a pré-eclâmpsia pode ser considerada grave: 

 

 
A forma grave da pré-eclâmpsia apresenta um ou mais dos seguintes parâmetros: 
nível tensional igual ou superior a 160 X 110 mmHg, proteinúria superior a 2 a 5g 
em 24 horas, oligúria (diurese inferior a 500 ml em 24 horas), sintomatologia 
materna (escotomas, cefaléia, dor epigástrica, dor em hipocôndrio direito, entre 
outras), nível sérico de creatinina superior a 1,2mg/dL, elevação de enzimas 
hepáticas, presença de coagulopatia, plaquetopenia e restrição do crescimento fetal. 
 
 

Quando a gestante apresenta esse quadro, pode haver necessidade de internação de 

caráter urgente ou emergencial para que haja devida conduta assistencial, seja esta 

medicamentosa ou até mesmo a interrupção da gestação.  

          A gestante pode evoluir para eclâmpsia, que ”é a ocorrência de convulsões clônico-

tônicas não atribuíveis a outras alterações neurológicas em pacientes com pré-eclâmpsia” 

(PIATO, 2009, p. 178). Apresenta-se como a forma mais grave de manifestação do sistema 

nervoso central. Autores como Freitas, Martins-Costa, Ramos e Magalhães (2011, p. 815) 

afirmam que a eclâmpsia é responsável por uma parcela significativa dos casos de 

mortalidade materna e perinatal, sendo frequentemente associada a complicações de órgãos 

vitais, como o sistema nervoso central (SNC), o fígado e os rins. Todavia, é imprescindível 

que haja avaliação do quadro, pois o prognóstico pode ser desfavorável, com possível 

evolução para síndrome HELLP. 

          Quando se fala de eclâmpsia sua classificação quanto ao prognóstico é: eclâmpsia não 

complicada, onde a gestante apresenta convulsão sem outras intercorrências; eclâmpsia 

complicada, com convulsão presente e outras intercorrências tais como: coagulopatia, 

insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda, icterícia e outros. E, eclâmpsia 

descompensada, que geralmente está à convulsão está associada a choque, coma, hemorragia 

cerebral e necessidade de assistência respiratória (FREITAS, MARTINS-COSTA, RAMOS E 

MAGALHÃES, 2011, p. 816).  

Estes autores afirmam que: 

 
A eclâmpsia é uma emergência obstétrica e requer atendimento imediato. As bases 
do tratamento são a manutenção da função cardiorrespiratória, o controle das 
convulsões e a prevenção de sua recorrência, a ocorrência da hipoxemia e da acidose 
materna, o controle da hipertensão arterial grave e o desencadeamento do parto. A 
equipe de saúde que vai atender uma paciente com eclampsia deve apresentar uma 
sequencia de atitudes ou passos a serem seguidos de maneira automatizada, pois tal 
condição constitui uma das mais graves emergências médicas.  
 



 
          A síndrome HELLP seria a complicação final da eclampsia, assim como as síndromes 

hipertensivas específicas da gestação a síndrome HELLP também possui causas 

desconhecidas, mas sabe-se que se configura como de alto risco de mortalidade materna e 

perinatal.  

De acordo com Piato, (2009, p. 181) a sigla HELLP desta síndrome é formada a partir 

das letras iniciais de palavras da língua inglesa referente à hemólise (he), às enzimas hepáticas 

(liver) e a plaquetopenia (LP). Para algumas gestantes, pode ocorrer o desenvolvimento de 

uma ou duas características da SH e a este quadro denomina-se SH parcial. A sintomatologia 

da síndrome de HELLP em geral é inespecífica, podendo-se encontrar mal-estar, 

epigastralgia, náuseas e cefaléia. Entretanto, ocorre hemólise, presença de esquizócitos e 

aumento da bilirrubina (valores séricos superiores a 1,2mg), elevação das enzimas hepáticas e 

plaquetopenia.  

          Piato (2009, p.181 e 182), estabelece que a “coagulação intravascular disseminada; 

descolamento prematuro da placenta; insuficiência renal aguda; edema agudo pulmonar; 

hematoma agudo subcapsular; edema cerebral e outras” fazem parte das principais 

complicações inerentes à gestante que apresenta síndrome HELLP. O diagnóstico para 

HELLP deve ser precoce e a assistência deve ser imediata, visa-se também a importância de 

uma equipe multiprofissional capacitada para o devido atendimento, ou seja, esta gestante não 

pode aguardar por atendimento e o parto é a terapêutica indicada.  

          Assim, deve se estabelecer o objetivo de diminuir o número de complicações maternas 

e fetais, pois é muito mais vantajoso que as gestantes com SHEG sejam referidas para 

serviços terciários de atenção à saúde e que estes sigam protocolos preestabelecidos, 

apresentando uma equipe que preze pela excelência no que concerne aos cuidados de saúde. 

Portanto, a enfermagem como detentora do cuidado deve estar preparada para receber essas 

gestantes e estar qualificada para atendê-la. 

         Sabe-se que a assistência de enfermagem à mulher gestante visa estabelecer vínculos 

com a família durante o período da gestação e desta maneira atender a todas as necessidades 

sentidas e não sentidas dessa gestante, sendo este cuidado oferecido de forma humanizado e 

integral à mulher e sua família. É importante que as ações de enfermagem possuam um 

caráter continuo, onde o processo de enfermagem deve ser aplicado para que se tenham 

condutas mais específicas e próprias do quadro inerente que a mulher apresentar na gestação. 

          Logo, os profissionais de enfermagem que lidam com a gestante que apresenta SHs, 

precisam assistir essa gestante como um ser integral que possui necessidades. Observa-se 



ainda que empiricamente, na atenção hospitalar, essas mulheres não são conhecidas e os 

profissionais não realizam uma escuta sensível e o que elas vivenciam é um distanciamento e 

desinteresse por parte do grupo que dela cuida.  

Até que se estabeleça o diagnóstico médico que caracterize a internação, medidas 

podem ser realizadas em relação aos cuidados de enfermagem. O acolhimento e a abordagem 

à cliente e família são fundamentais para diminuir o estresse e estabelecer-se vinculo para 

construção de plano de cuidado efetivo. Esse tipo de abordagem fica evidente mediante o tipo 

de cuidado ofertado e pautado somente no modelo biomédico, onde as ações de cura e de 

terapêutica são centradas na perspectiva da doença, caracterizando-a como prioridade.  

          Através das ações e condutas realizadas, visa-se proporcionar e garantir a gestante de 

alto risco com SHEG e ou síndromes hipertensivas a maternidade segura. E para que isto 

ocorra o governo federal, estadual e municipal devem ter o objetivo de organizar sistemas de 

atenção à gestação, parto e puerpério visando a uma assistência hierarquizada e integralizada 

no sentido de cumprir os princípios constitucionais do SUS (BRASIL, 2010).   

          O enfermeiro atua no pré-natal de duas maneiras, realizando a consulta de enfermagem 

e atividades de educação em saúde com grupos sociais específicos. O processo de 

enfermagem é o instrumento utilizado pelo enfermeiro desde a primeira consulta de pré-natal, 

onde deve ocorrer à coleta de dados sobre quem é essa gestante, quais são seus hábitos, onde 

ela está inserida socialmente, o histórico familiar, os diagnósticos de enfermagem e o 

mapeamento de risco obstétrico, entre outros. O exame físico e o obstétrico podem revelar 

dados importantes a cerca das condutas que deverão ser estabelecidas, onde é elaborado o 

planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, que deve ser direcionado para os 

problemas atuais e para os que poderão surgir com o evoluir da gravidez (FREITAS, 

MARTINS-COSTA, RAMOS E MAGALHÃES, 2011). 

           Após a consulta de enfermagem as gestantes que são classificadas de alto risco, são 

encaminhadas para atendimento médico-especializado ou para a emergência obstétrica de 

serviços ambulatoriais e/ou hospitais de referência. De acordo com MS (BRASIL, 2010), as 

equipes de saúde que lidam com o pré-natal de baixo risco devem estar preparadas para 

receber as gestantes com fatores de risco identificados e prestar um primeiro atendimento e 

orientações, sendo assim o enfermeiro não é o profissional habilitado a conduzir o pré-natal 

de alto risco, porém deve ser capaz de identificar tais circunstâncias.  

Entretanto, no que se refere às atividades em grupo na atenção básica, esta gestante 

mesmo classificada em alto risco, pode e deve participar dos grupos, pois diversos assuntos 

são abordados e estes visam oferecer orientações de enfermagem para toda a gestação, parto e 



o puerpério. Não se pode abandonar a gestante só por que foi classificada como de alto risco. 

Até porque as unidades básicas de saúde, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), é 

quem cabe o controle da verificação da PA da gestante em seu domicílio, as visitas freqüentes 

do grupo de agentes comunitários e, também do enfermeiro da ESF para avaliação da saúde 

da gestante de forma sistemática. 

          Os profissionais que irão acompanhar a gestante referenciada precisam estar cientes do 

cuidado que concerne a esta gestante de alto risco, pois o MS (2010) diz que: 

 
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 
complicações adversas. A equipe de saúde deve estar preparada para enfrentar 
quaisquer fatores que possam afetar adversamente a gravidez, sejam eles clínicos, 
obstétricos, ou de cunho socioeconômico ou emocional. 
 
 

Fica evidente a importância do acompanhamento e atendimento humanizado, integral, 

eficiente e com qualidade a partir de uma equipe multidisciplinar de atendimento, que possui 

como finalidade atender a todas as necessidades de maneira articulada e planejada. 

Para as gestantes classificadas em alto risco na Região Metropolitana II (RM II) do 

estado do Rio de Janeiro, a referência é o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

          O estado do Rio de Janeiro está situado na região sudeste do Brasil e apresenta 92 

municípios divididos em oito regiões geográficas. A Região Metropolitana II do Estado do 

Rio de Janeiro que é formada por 7 municípios, sendo estes: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio 

Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, e possui aproximadamente 12% da população 

do Estado do Rio de Janeiro (MS, 2005). Niterói é o município-polo da RM II e com o maior 

suporte tecnológico e especializado para atenção a saúde, e deste modo recebe pacientes dos 

outros municípios que compõem a RM II. O HUAP localizado no município de Niterói é o 

hospital de referência de média e alta complexidade.   

           De acordo com os dados emitidos pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde 

do estado do Rio de Janeiro (COSEMS/RJ, 2012) a região Metropolitana II apresenta um 

quantitativo de 2.845 leitos gerais SUS perfazendo a média de 1,5 leitos por 1000 habitantes, 

esses leitos estão divididos entre atenção municipal, estadual e federal onde este configura a 

atenção hospitalar de atenção especializada dos serviços de saúde.  

          No entanto, a mídia informa que a atenção às gestantes possui falhas e a principal é o 

sistema de referência e contra-referência. Especula-se se estas gestantes portadoras de 

síndromes hipertensivas e SHEG peregrinam em busca de atendimento devido à falha de 



entendimento quando se estabelece um hospital de grande porte como referencia, ou se no 

momento de urgência e emergência este sistema de referencia não é estabelecido como 

prioridade pelas próprias gestantes e suas famílias.  

Instiga-se nesse momento, a relevância da formação de um fluxo de atendimento a 

essas gestantes de alto risco para a RM II do estado do Rio de Janeiro, e que este possua um 

olhar para o pleno atendimento e o fazer com excelência, assim poderemos alcançar as metas 

estabelecidas para redução da mortalidade materna em nosso país.  

 

 

2.1 ACOLHIMENTO 

 

O acolhimento e o vínculo são parte da Política Nacional de Humanização (PNH), 

divulgada e recomendada pelo SUS (BRASIL, 2004). Nesta encontra-se que o termo 

acolhimento também pode ter um enfoque nas relações interpessoais. A equipe, ao acolher os 

que procuram o serviço de saúde e/ou dela necessitam, exerce a superação do acesso ao 

profissional, que agora exercerá a escuta clínica solidária (BUENO; MERHY, 2001), por 

meio da qual se garante a relação no processo de atendimento e construção da cidadania. 

Assim, identificam-se as necessidades e inicia-se a construção do vínculo (MATUMOTO, 

1997). 

Tähkä desde 1988 dizia que perceber e compreender o relacionamento que se forma 

com cada paciente é precondição para atingir a meta terapêutica e assinala que a eficácia da 

terapia depende da maneira pela qual o profissional consegue mobilizar e manter a disposição 

do paciente em cooperar com o tratamento, e para tanto necessita compreender a repercussão 

subjetiva da doença.  

Porém, entende-se que o processo de vinculo se dá pela comunicação e toda 

comunicação humana compreende um emissor, um receptor e uma mensagem a ser 

transmitida. Para que isso ocorra a contento, o meio que se interpõe entre os dois participantes 

precisa apresentar condições mínimas para não impedir a circulação de informações e o 

código da mensagem a ser decifrado pelo receptor.  

Na situação face a face, o outro é apreendido em um vivido presente, partilhado pela 

dupla, envolvido por esquemas adquiridos socialmente. O vínculo que se forma entre um 

indivíduo que sofre e solicita ajuda de alguém (revestido de um saber) tem seu valor adquirido 

por sua antiguidade. A capacidade de curar, de afastar a dor e o sofrimento, de conhecer os 

mecanismos de doença e saúde é consagrada pelo grupo social. 



Não importa se os elementos para a compreensão do processo doença-saúde sejam 

espíritos, humores, bactérias ou anticorpos; o indivíduo que domina esse conhecimento atrai 

atenção e sentimentos que vão da admiração ao medo e desconfiança. Portanto, a relação 

profissional-paciente é uma situação assimétrica, de dependência, na qual um dos parceiros, o 

doente, representa o papel de objeto do outro e é envolvido por muitas expectativas e 

esperanças de ambos os lados.  

Por meio do processo de acolhimento, a pessoa é convidada a falar e a expor suas 

necessidades. Isso acontece em todos os momentos terapêuticos, seja na demanda espontânea, 

nos encontros programados, individualmente ou em grupo. A escuta permite o desabafo e cria 

espaços para o paciente refletir sobre seu sofrimento e suas causas. 

Para se estabelecer uma relação terapêutica, que seja feito um diagnóstico global, 

entendido aqui como aquele que corresponde ao diagnóstico da doença com seus detalhes 

técnicos e a percepção de como o paciente encara essa doença. Para isso, é necessário 

perceber a associação de alguns traços de personalidade e como a doença se insere na história 

de vida do paciente, ou seja, as condições psicológicas e ambientais em que aparece a doença, 

como a pessoa reage a esta e que tipo de apoio tem do grupo familiar.  

Estar gestante já é uma situação interessante, ser considerada de alto risco pressupõe 

condição biopsicossocial diferenciada. O que Helman (2009) destaca como elemento 

fundamental para estreitamento da relação terapêutica, apresentado pela terminologia disease 

(doença) e illness (experiência de adoecer, enfermidade), utilizados no método clínico 

centrado na pessoa (STEWART, 2009). 

A abordagem clinica centrada na pessoa é uma tecnologia leve, fundamental aos 

profissionais, pois se refere ao que a pessoa nos traz “a enfermidade, carregada de 

experiências e expectativas”. Os processos de atenção à saúde muitas vezes não consideram 

os aspectos pessoais, familiares e sociais associados à doença, perdendo a capacidade de 

diagnóstico global da avaliação da enfermidade.  

Cada doente vai vivenciar a “sua própria enfermidade”, do seu modo, de acordo com 

sua personalidade. Esta pode desempenhar um papel no desencadear da doença, ou ainda na 

maneira como a doença se instala. O que é dito e comentado é menos apavorante do que o não 

dito. Na escuta o profissional estimula a livre expressão de suas angústias e nomeia a doença, 

então, introduz a possibilidade de dar um sentido ao sofrimento da pessoa, de ajudá-la a se 

reorganizar frente às suas vivências.   

Admite-se que ao acolher a gestante de risco, abre-se uma possibilidade de 

compreensão para ela de estabelecer vinculo com os profissionais a fim de ter a experiência 



de adoecer com SHs, dela entender, se colocar, esmiuçar suas dúvidas, tomar atitudes e 

construir seu plano de cuidados. O que se espera do profissional é a compreensão da gestante, 

de forma processual, com uma comunicação clara e eficaz.  

 

 

2.2 REGISTROS  

 

As anotações dos procedimentos realizados pelos profissionais devem ser feitas logo 

após o atendimento realizado. E, compete ao enfermeiro fazer a supervisão e orientação das 

atividades dos profissionais sob sua responsabilidade em relação aos aspectos legais do 

registro. A identificação do profissional que presta o cuidado faz parte das anotações de 

enfermagem, devendo conter além da assinatura, o número de inscrição do Conselho Regional 

de Enfermagem a que pertence. 

As anotações de Enfermagem devem ser relativas ao estado de saúde do cliente (como 

por exemplo, as ocorrências, sinais e sintomas, dados sobre a evolução, respostas as terapias 

implementadas) que fazem parte do cuidado propriamente dito. Então, as ações de 

enfermagem, o cuidado sem o respectivo registro, equivale a um cuidado incompleto. A 

forma de realizar tais registros é estabelecida pela instituição de saúde e deve ser seguida por 

todos profissionais que nela trabalham. 

 Legalmente, todos os profissionais de Enfermagem têm o dever de anotar no 

prontuário do paciente as atividades referentes à assistência de Enfermagem (Decreto 

94.406/87, Art. 14, Inciso II). 

Os registros realizados no prontuário do paciente fazem parte de documentação legal 

de defesa dos profissionais, devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade e significado 

legal. Os mesmos refletem todo empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, 

valorizando, assim, suas ações. 

Sob este aspecto, foram criados dispositivos legais que Fundamentam as Anotações de 

Enfermagem, no que se refere a quem deve escrever: na Constituição Federal “Art. 5º(...) São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

e a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. E na Lei do 

exercício profissional: 
Lei º 7.498/86 (dispõe sobre o exercício da enfermagem) Cabe ao Enfermeiro: Art. 
11(...)  
I- Privativamente 
(...) 



c) Planejamento, organização, execução, avaliação dos serviços e assistência  de 
enfermagem; (...)  
i) Consulta de Enfermagem;  
j) Prescrição da assistência de Enfermagem; 
Decreto º 94.406/87 Cabe ao Técnico de Enfermagem: Art.10 (...)  
II- Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas 
do enfermeiro e as referidas do Art. 9 º Deste decreto; 
Cabe ao Auxiliar de Enfermagem: Art. 11 (...)  
I- Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 
qualificação;  
II- Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras 
atividades de enfermagem (...)  
 

 
No que diz respeito aos aspectos éticos do registro a ser realizado pela equipe de 

enfermagem sobre o cuidar a Resolução COFEN 311/07 – Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem preconiza: 

 
Art. 25 Registrar no Prontuário do Paciente as informações inerentes e 
indispensáveis ao processo de cuidar. (...)  
Art. 41 Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias 
para assegurar a continuidade da assistência. (...)  
Art. 54 Apor o número e categoria de inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem em assinatura, quando no exercício profissional. 
Art. 72 Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de 
forma clara, objetiva e completa.  
Proibições (...)  
Art. 42 Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que 
suas ações sejam assinadas por outro. (...) 
 Art. 80 Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de 
enfermagem ou de saúde, que não seja o enfermeiro. 
 
 

 Encontra-se no Código de Processo Civil dispositivo legal que remetem ao 

ajuizamento dos registros feitos pela equipe de saúde. Caso seja necessário utilizá-los para 

comprovação de fatos a respeito das anotações da vida dos clientes intra - hospitalar. 

 
 
Art. 368 As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou 
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.  
Parágrafo único quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a 
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato 
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. 
(...)  
Art. 386 O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer o documento, quando em 
ponto substancial em ressalva contiver entrelinha, emenda, borrão ou cancelamento. 
(...) 
Art. 371 Reputa-se autor do documento particular: 
 I – aquele que o fez e o assinou;  
II – aquele que, mandando compô-lo, não o firmou, porque, conforme a experiência 
comum, não se costuma assinar, como livros comerciais e assentos domésticos. (...)  
Art. 372 Compete à parte, contra quem foi produzido documento particular, alegar 
no prazo estabelecido no art. 390, se lhe admite ou não autenticidade da assinatura e 
a veracidade do contexto; presumindo-se, com o silêncio, que o tem por verdadeiro. 



 
 

Os dispositivos legais que Fundamentam as Anotações de Enfermagem, afirmam que 

o Enfermeiro, na expressão genérica utilizada pela lei, que não admite limitações, pode 

livremente exercer suas atividades privativas, para tanto, livre está o seu acesso ao prontuário 

do paciente, conforme Decreto 94.406/87. Assim, por similaridade, todos os profissionais de 

Enfermagem têm livre acesso ao prontuário do paciente e não podem sofrer quaisquer 

restrições no exercício de sua atividade primordial. 

Além de legal, o profissional de Enfermagem que presta o cuidado tem o dever de 

fazer as anotações relacionadas ao mesmo. E mais, ele não deve assinar ações que outro 

profissional executou, para não descumprir a determinação do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. 

Não são apenas os profissionais de enfermagem, mas, também o cliente possui um 

dispositivo legal que fundamenta a necessidade e direito que ele tem de ter as ações realizadas 

com ele registradas é chamada de Lei 8078/90 – Código de Defesa do Consumidor, que 

define que no seu prontuário deve conter todas as informações do tempo em que ele, cliente, 

ficou internado na unidade de saúde, e também toda sua história ambulatorial, onde o cliente 

tem direito a acessar esses dados caso seja preciso. 

Então, registrar é preciso e necessário se faz, pois dessa forma pode-se fazer o resgate 

de fatos posteriores sobre o que ocorreu ao cliente no período de sua internação. Mas tem-se 

observado, ainda que empiricamente, que os registros relativos às ações da enfermagem se 

limitam ao controle de administração de medicações, de sinais vitais, de sinais do estado de 

saúde da cliente, principalmente durante o acolhimento em instituição hospitalar. Nada em 

especial caracterizam dados que se configurem um início de atenção sistematizada da 

enfermagem 

Tal fato pode ser justificado pelo déficit de recursos humanos, por demora de 

atendimento médico-assistencial e outros.  

Os registros da atenção oferecida durante o acolhimento à gestante no ambiente 

hospitalar deve conter dados que permitam a análise rápida do estado de saúde dela, como 

este se estabelece e quais medidas são realizadas para assisti-la naquele momento. 

Algumas instituições produzem protocolos, algoritmos e fluxos assistenciais que 

desenham as ações e seus fundamentos, dando à equipe condições de processos de trabalhos 

dinâmicos- quer sejam por planos de atenção baseados em patologias quer sejam por sinais e 

sintomas- porém agrupam-se ações de acolhimento e terapêutica estabelecidos. 

 



 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA  

          Para realização do presente estudo, optou-se por pesquisa exploratória, realizada através 

de pesquisa documental, fazendo-se análise de prontuários cujo objetivo é apontar os fatos da 

realidade a partir dos registros encontrados.        

          Segundo Rampazzo (2005), a pesquisa documental ocorre a partir de documentação 

indireta, pois os dados levantados foram registrados por outros indivíduos, porém este 

levantamento ocorrerá no próprio local onde ocorreram os fenômenos. A busca documental se 

deu no arquivo do HUAP, onde estão guardados os prontuários das clientes internadas na 

maternidade, no recorte temporal estabelecido para o ano de 2012. 

          A pesquisa documental apresenta algumas vantagens. De fato, os documentos 

constituem uma fonte rica e estável de dados. E, como subsistem por algum tempo, tornam-se 

a mais importante fonte de dados em qualquer estudo cuja abordagem seja quantitativa 

(RAMPAZZO, 2005).  

          O estudo exploratório consiste em recolher e registrar os fatos da realidade sem que o 

pesquisador utilize meios técnicos especiais ou precise fazer perguntas diretas, pois se trata de 

observação não estruturada, ou assistemática (RAMPAZZO, 2005). O mesmo autor afirma 

que a pesquisa é chamada de “documental” porque procura os documentos de fonte primária, 

a saber, os “dados primários” provenientes de órgãos que realizaram as observações.  

          A abordagem utilizada foi a quantitativa, pois esta estabelece alguns critérios para a 

pesquisa denominados como: variáveis independentes (sexo, idade, cor, escolaridade); 

variáveis dependentes (ter desenvolvido síndrome hipertensiva durante o período gestacional) 

e variáveis intervenientes (patologias ou estados mórbidos emergentes durante a 

hospitalização). Portanto, uma variável pode ser considerada como classificação ou medida 

(MARCONI e LAKATOS, 2003) neste estudo as variáveis poderão ser utilizadas como 

medidas de qualidade assistencial de enfermagem em estudos futuros.  

          Ainda seguindo os mesmos autores (MARCONI e LAKATOS, 2003), a variável 

independente é aquela que influencia, determina ou afeta outra variável, é fator determinante, 

condição ou causa para determinado resultado, efeito ou consequência. No entanto, a variável 



dependente consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a serem explicados ou descobertos, 

em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados pela variável independente. 

Tem-se ainda a variável interveniente é aquela que, numa sequência causal, se coloca entre a 

variável independente e a dependente, tendo como função ampliar, diminuir ou anular a 

influencia de independente sobre dependente. 

          Apontam-se então, como variáveis independentes: idade, escolaridade, situação civil; 

como variáveis dependentes as que fazem referência a residir na Região Metropolitana II e ter 

diagnóstico de síndrome hipertensiva como variável interveniente, quando a gestante for 

portadora de outra doença ou estado mórbido.  

          O método de pesquisa foi amostragem intencional, de cunho não-probabilístico, pois se 

trata de um grupo específico de gestantes a serem estudadas. Segundo Marconi e Lakatos 

(2003), a amostragem é uma parcela convenientemente selecionada do universo (população). 

Portanto, o universo da pesquisa se deu a partir de gestantes com Síndrome Hipertensivas que 

buscaram atendimento e foram hospitalizadas na maternidade do HUAP, ou que foram 

referidas por outras unidades para o mesmo.  

 A análise dos dados se deu através de estatística descritiva identificando-se a 

frequencia das variáveis e suas porcentagens em consonância com o referencial teórico 

estabelecido anteriormente. 

 
 

3.1 CENÁRIO E SUJEITOS DO ESTUDO 
  

O cenário de realização deste estudo foi em maternidade pública federal de referência 

para gestantes de médio e alto risco de um hospital de caráter universitário situado no 

município de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, o Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP). Ele atende à região Metropolitana II, constituída de sete municípios: Itaboraí, 

Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá.  

Os sujeitos do estudo foram gestantes hospitalizadas na maternidade desse hospital 

universitário, que apresentaram síndrome hipertensiva, como evento na gestação ou como 

patologia exarcebada durante a mesma. No entanto, a busca dessas gestantes se deu através de 

pesquisa documental, a saber, pelos registros dos prontuários dessas clientes já arquivados no 

setor de arquivo médico, tendo como recorte temporal o ano de 2012. 

 As gestantes que tiveram os prontuários selecionados foram as que apresentaram SHs, 

em qualquer idade, sem distinção de raça, condição social ou cor, que foram atendidas no 

território e tempo estabelecido. A escolha das mesmas se justifica pelo fato destas terem sido 



atendidas sob condição de risco no HUAP, assim configurando melhores resultados na análise 

dos dados.  

Os sujeitos foram escolhidos intencionalmente através da listagem de internação e 

atendimento da maternidade, onde constava o nome da cliente, número do prontuário, a idade 

dela e o estado mórbido que indicava a internação. Em 2012, com SHs foram atendidas e 

hospitalizadas 74 gestantes, mas o “n”, número total da amostra ficou em 34 prontuários 

analisados, tendo em vista que a funcionária do arquivo médico não podia acessar os demais, 

pois estavam nas seguintes condições: ou estavam guardados em área edificada sob reforma à 

época da coleta e em construção, o que a colocava sob risco por ser necessário locomover-se 

em local de construção, ou não condizia o número do prontuário com os critérios de inclusão 

do estudo, ou estavam fora do arquivo médico por outros motivos. Assim, o n = 34 

prontuários analisados. 

 
 

3.2 COLETA DE DADOS 
 
O método para coleta de dados foi a amostragem intencional. BARBETTA (2011), 

afirma que a amostragem intencional, baseia-se na crença de que os conhecimentos dos 

pesquisadores sobre a população pode ser usado para selecionar os membros da amostra. 

Portanto, a amostragem é o processo de seleção da amostra (GIL, 2007), porém o tipo 

intencional refere-se ao pesquisador decidir propositalmente sobre a seleção de sujeitos 

considerados típicos da população (POLIT e BECK, 2011).  

            Conforme Gil (2007), a amostragem intencional, em que os indivíduos são 

selecionados com bases em características relevantes para o pesquisador, apresenta algumas 

vantagens, pois oferecem maior economia no levantamento dos dados, otimização do tempo, 

confiabilidade dos dados e maior operacionalidade. 

            Para a realização desse estudo utilizou-se um instrumento de coleta de dados  para 

análise dos registros dos prontuários. Deste modo, a partir de uma pesquisa documental, 

foram determinadas variáveis independentes, dependentes e intervenientes onde houve a 

inclusão e exclusão de critérios para a pesquisa. Porém elaborou-se formulário de observação 

direta e sistemática para assegurar que as mesmas informações fossem extraídas dos 

prontuários. 

 A primeira parte do formulário foi à caracterização da cliente com os seguintes itens 

de observação: nome; nº do prontuário; endereço; escolaridade; idade; se possuía 



companheiro; se fez pré-natal; local do pré natal; se fazia uso de medicação; nº de gestação; 

estado mórbido apresentado; procedência; data da admissão; se estava acompanhada ou não. 

 A segunda parte do formulário se ateve especificamente a atender os objetivos 

relativos aos registros da enfermagem: se havia registro do estado geral da cliente pela 

enfermagem; descrição da ênfase do registro; a hora do recebimento da primeira ação 

assistencial de enfermagem; as ações realizadas pela enfermagem junto à cliente: (discriminar 

a hora); listar as ações de enfermagem realizadas junto à família da cliente (discriminar a 

hora); listar as ações de enfermagem expressas a respeito da internação da cliente (discriminar 

a hora); identificar o no de profissionais de enfermagem envolvidos no acolhimento à gestante: 

se os registros estavam claros, completos; se estavam identificados pela categoria 

profissional; se estavam devidamente carimbados; em ordem cronológica e temporal; se 

haviam prescrições de enfermagem disparadoras das ações realizadas; se as ações de 

enfermagem expressavam especificidade relativa ao cuidado à cliente com síndrome 

hipertensiva e a data da coleta de dados. 

 Os dados foram extraídos dos documentos, conforme a conveniência do estudo e 

foram apresentados estatisticamente, com as devidas análises à luz do referencial teórico. No 

decorrer da pesquisa foi mantido o caráter confidencial das informações obtidas, após 

autorização escrita do gestor máximo do HUAP para coleta de informações em prontuários. 

 

 
3.3 ASTECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 
 

Análise crítica de riscos e benefícios  

Riscos: A realização da pesquisa não previa exposição a riscos físicos, psicológicos, 

econômicos ou sociais aos sujeitos envolvidos na medida em que adotou todos os princípios 

necessários para preservação da integridade dos sujeitos e se deu pós facto. 

 Benefício: É válida a pesquisa na medida em que permite levantar a partir dos 

registros de enfermagem quais cuidados são realizados no acolhimento da gestante de alto 

risco, quando de sua hospitalização, visando à sistematização das ações de enfermagem, 

dando à enfermagem embasamento para criar intervenções efetivas e realizar medidas de 

atenção à saúde da gestante. 

 Duração total da pesquisa 

 A partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense, sob o no CAAE 20285513.7.0000.5243 foi realizado a coleta de dados 



durante 90 dias. A categorização e análise desses dados, bem como a redação do Trabalho de 

Conclusão de Curso e sua defesa e apresentação obedeceram ao cronograma do projeto.  

            Explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do 

patrocinado 

O pesquisador responsável foi a Professora Drª Helen Campos Ferreira e Natália 

Braga de Paulo Souza, acadêmica do 9° período do Curso de Graduação e Licenciatura em 

Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, responsáveis pela coordenação, realização 

da pesquisa, integridade e bem estar dos sujeitos da pesquisa. 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Promotor: Natália Braga de Paulo Souza - acadêmica do 9°  período do Curso de Graduação 

em Enfermagem da Aurora de Afonso Costa, e Profa. Dra. Helen Campos Ferreira 

(orientadora). 

 O pesquisador se responsabilizará pela preservação dos dados da pesquisa durante 

cinco anos, sendo que em todos os momentos da elaboração do estudo será mantido o 

anonimato dos sujeitos participantes. Cabe ao pesquisador divulgar os resultados da pesquisa 

em eventos científicos, sem denegrir a imagem da instituição envolvida na pesquisa. O 

pesquisador tem a obrigação de conduzir a pesquisa de acordo com a resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

            Critérios para suspender ou encerrar a pesquisa  

 A pesquisa será suspensa, caso não houvesse autorização da instituição onde será 

realizada. 

 A pesquisa seria encerrada quando houvesse saturação dos dados, ou seja, quando se 

esgotassem os prontuários relativos aos objetivos da pesquisa. 

           Demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária para desenvolvimento da 

pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes 

A pesquisa foi realizada nas dependências do arquivo de um hospital público 

universitário, necessitando apenas de infra-estrutura física da Instituição e dos documentos 

hospitalares referentes a internação das clientes, pois, todos os demais recursos são de 

responsabilidade do pesquisador, que é aluna do Curso de Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense. 

com a concordância 

documentada da Instituição. 

O orçamento financeiro detalhado da pesquisa, recursos, fontes e destinação, bem 

como a forma e o valor de remuneração do pesquisador. 



A pesquisa foi desenvolvida mediante recursos do próprio pesquisador, conforme suas 

possibilidades, não dispondo de qualquer patrocínio ou auxílio financeiro de qualquer fonte 

para execução. 

Explicitação de acordos pré-existentes quanto à propriedade das informações 

geradas, demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à divulgação 

pública dos resultados a menos que se trate de casos de obtenção do patenteamento, neste 

caso os resultados devem se tornar públicos tão logo se encerre as etapas do patenteamento.   

As informações provenientes deste estudo, favoráveis ou não, serão utilizadas para 

apenas para fins científicos tendo o pesquisador o direito de divulgá-las em eventos da área 

respaldados pela autorização dada pelos entrevistados quando da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e posteriormente, doado ao NÚCLEO DE PESQUISA E 

EXTENSÃO EM SAÚDE INTEGRAL DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE e 

COLETIVA para formação de banco de dados de pesquisa. 

Declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, da destinação do material e/ou dados coletados. 

Eu, Helen Campos Ferreira, professora Adjunta e pesquisadora, do Curso de Enfermagem da 

UFF/ campus Niterói, responsável pelo desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado: 

AS AÇÕES DO ACOLHIMENTO DA ENFERMAGEM ÀS MULHERES 

HOSPITALIZADAS PORTADORAS DE SINDROMES HIPERTENSIVAS NA 

GESTAÇÃO declara conhecer o teor da RS 466/2012 do Conselho Nacional de Pesquisa e 

compromete-se a cumpri-la integralmente durante o desenvolvimento deste estudo, agindo de 

forma ética e responsável, em conformidade com o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem nos itens referentes à pesquisa e divulgação de dados coletados: será mantido o 

anonimato dos sujeitos da pesquisa; os dados coletados só serão utilizados neste trabalho de 

pesquisa; será guardado durante cinco anos e após composição dos resultados, este serão 

tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não; só serão publicados através de eventos ou 

artigos científicos. 

 Por se tratar de uma busca documental não houve necessidade do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Entretanto, o estudo só foi possível após a aprovação do 

da autoridade local que antes do início da coleta de dados avaliou o projeto e atestou sua 

pertinência. Esclareço que não utilizarei nomes ou imagens dos sujeitos protegendo, os dados 

obtidos dos prontuários, de quaisquer implicações, que possam vir a decorrer da pesquisa.  



Os dados coletados serão utilizados neste estudo, como fontes primárias e, serão 

destruídos oportunamente. Desta maneira, preservei a privacidade e o anonimato dos 

indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa 

Não houve métodos que afetassem diretamente os sujeitos da pesquisa, pois foi  

realizada apenas coleta de dados em registros de prontuários, de mulheres gestantes que 

apresentaram SHs e que foram atendidas no hospital em questão. 

       Descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade 

A pesquisa não ofereceu nenhum risco físico e/ou emocional, pois tratou apenas de 

pesquisa documental, não envolvendo a cliente de forma direta. Embora se proponham 

intervenções, estas foram construídas a partir do resultado da analise dos dados documentais, 

assegurando seguridade e integridade física e psicológica, uma vez que são intervenções com 

cunho para a posteridade, ou seja, para internações de outra clientela futura. A pesquisa 

propõe a analise dos dados e o demonstrar dos fatos encontrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Apenas para efeito didático e facilidade de compreensão os dados construídos são 

apresentados pelos resultados obtidos, com destaque para atendimento aos objetivos 

propostos e a observância da confirmação ou negação da hipótese de que os registros de 

enfermagem não expressam as ações relativas ao acolhimento realizado pela enfermagem para 

com as gestantes portadoras de síndromes hipertensivas hospitalizadas no HUAP.  

 Mantivemos o compromisso ético apresentado na metodologia e guardamos os 

ditames da RS 466/2012 do MS referente à manutenção do sigilo e não exposição das pessoas 

envolvidas na pesquisa. Assim, se criou codinomes “P” para referir-se ao prontuário das 

gestantes e numeração específica sem revelar o número real do prontuário analisado. 

 Posteriormente, agrupamos os resultados para prosseguir a análise à luz dos autores 

que compuseram o referencial teórico deste estudo. 

 Em relação ao numero inicial de hospitalização de gestantes com síndromes 

hipertensivas, no “n” inicial de 74 internações o gráfico abaixo nos mostra a prevalência dos 

casos que indicaram internação: 

  Gráfico 1- Prevalência dos casos de hipertensão   
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                                                            Legenda: Fo (numero de casos) % (porcentagem calculada) 



 Em relação ao n=34 conferidos em prontuários analisados os casos de maior 

prevalência são: 

 Gráfico 2- Prevalência dos casos de hipertensão observados 
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                                                            Legenda: Fo (numero de casos) % (porcentagem calculada) 
 

 Assim, o gráfico 1 com n = 74 prontuários os dados não registrados configuram-se em 

2,7%, a patologia prevalente é a Hipertensão Sistêmica com 25,6% de casos, seguida da Pré 

eclampsia grave com 24,3%. Já o gráfico 2 com n= 34 prontuários os dados não registrados 

foram de 11,7%, a Pré eclampsia foi patologia prevalente com 26,4% dos casos, seguida da 

Pré eclampsia grave com 17,6% dos casos. 

 Os dados apontam nos dois “n” que a Pré eclampsia grave é a patologia que mais 

acomete as gestantes hospitalizadas no HUAP. Se todos os profissionais envolvidos com a 

atenção ao pré-natal seguirem o proposto pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), no que 

se refere è prevenção de riscos maternos, essa patologia pode de fato ser observada na 

gestante, quando sinais aparecerem e sob controle ela pode ser evitável.  

          Em relação ao acolhimento da gestante, quando se observa diretamente no prontuário os 

registros (n=34) depara-se com letras não legíveis, ausência de registros, inadequação de 

dados relativos ao estado mórbido da gestante, o que nos leva a considerar a necessidade de 

impresso específico onde a enfermagem, principalmente o enfermeiro, anote as condições da 

mulher, suas primeiras colocações sobre o seu estado mórbido (motivo que a levou a procurar 

o serviço), os sinais e sintomas presentes, as primeiras orientações dadas e as ações 

executadas com ela e com a família.  



 O acolhimento fica prejudicado por não se observar sequencia de ações que mostrem o 

fluxo de atenção a ser oferecido à gestante e seu familiar. 

 O perfil da clientela estudada e sua caracterização encontram-se apresentadas em 

quadros 

 Quadro 1- Perfil social da clientela hospitalizada no HUAP com SHs em 2012 

  

Pront
uário 

Bairro Escolaridad
e 

Idad
e 

Companheir
o 

Uso de 
medicaçã

o 

Procedênci
a 

Acompanhad
a 

Sim  Não  Si
m  

Nã
o 

Sim  Nã
o 

P1 Rio do Ouro NR 18 X - X - Residência X - 
P2 Charitas NR 19 X - NR - Residência X - 
P3 Porto Velho/SG NR 21 NR - NR - Residência X - 
P4 Floresta / 

Nova Iguaçu RJ 
NR 18 X - NR - Hospital 

 
 X 

P5 Engenhoca EMC 32 X - NR - Residência X - 
P6 Tanguá NR 34 X - NR - Residência X - 
P7 Icaraí NR 28 X - X - Residência X - 
P8 Sapê NR 42 X - X - NR X - 
P9 Itaipú EFI 43 X - NR - Residência X - 
P10 Jóquei /SG NR 27 X - NR - Hospital X - 
P11 Santa Rosa NR 37 X  X - Rua X - 
P12 Rio do Ouro NR 42 X - X - NR X  
P13 Rio do Ouro EMC 37 X - X - NR X - 
P14 Rio das 

Ostras/RJ  
NR 31 X - X - Rua X - 

P15 Santa Rosa NR 40 X - X - Residência X - 
P16 Itaboraí NR 31 X - X - Residência X - 
P17 Centro NR 30 X - NR - Residência X - 
P18 Largo da Batalha EMC 26 X - NR - NR NR - 
P19 São Lourenço EMC 31 - X NR - NR NR - 
P20 Itaipu NR 23 X - NR - Residência X - 
P21 Rio do Ouro EFI 30 NR - NR - Residência X - 
P22 Rio Bonito EFI 38 X - X - Residência X - 
P23 Neves/SG NR 29 X - NR - Residência X - 
P24 Icarai NR 32 X - NR - Residência X - 
P25 Paraty mirim 

/Parati 
NR 27 X - X - Residência X - 

P26 Tanguá NR 37 X - X - Residência X - 
P27 Engenho 

Pequeno/SG 
EMC 22 X - NR - Residência X - 

P28 São Francisco NR 38 X - NR - Residência X - 
P29 Caramujo NR 35 X - NR - Residência X - 
P30 Monjolos/SG EMC 21 X - X - Residência X - 
P31 Rio Bonito EFI 33 X - X - NR X - 
P32 Tanguá EMI 21 X - X - Hospital X - 
P33 Silva Jardim NR 17 X - NR - Residência X - 
P34 Ilha Conceição EMC 19 X - NR - Residência X - 

          Legenda: NR: não registrado; EMC: ensino médio completo; EMI: ensino médio incompleto; EFI: ensino 
fundamental incompleto; SG; São Gonçalo; RJ: Estado do Rio de Janeiro. 

 



 Verifica-se que 55,8% das mulheres residem em Niterói, 14,7% são moradoras do 

município de São Gonçalo, 8,8% residem em Tanguá; 5,8% em Rio Bonito; 2,9 % em Silva 

Jardim e 2,9% em Itaboraí. Então, 90,9% das gestantes atendidas e hospitalizadas no HUAP 

são oriundas da Metropolitana II. Mas, os 9,1% restantes vem de municípios do Estado do Rio 

de Janeiro que, como foi o caso da P4 veio transferida de hospital de Nova Iguaçu por não 

haver vaga para a gestante naquele município.    

 O registro da escolaridade encontra-se não valorizado nas anotações dos profissionais, 

pois 64,7 % dos casos não havia no prontuário, durante o acolhimento da cliente, referencia a 

sua escolaridade. Pensa-se ser item importante para auxiliar no tipo de abordagem a ser 

conduzida quando da explicação de seu estado mórbido, além das estratégias a serem 

utilizadas na educação em saúde, posteriormente. 

 Ainda assim, 20,5% das gestantes possuíam ensino médio completo, 11,4% ensino 

fundamental incompleto e 2,9% ensino médio incompleto. A comunicação que é um dos 

pilares para a formação de vínculo com as gestantes tangencia a questão da escolaridade dela, 

no sentido da equipe optar por estratégias de abordagens adequadas para diminuir medos e 

ansiedades. Ressalta-se que não é o nível de escolaridade que demarca a “ilness” da cliente, 

pois, sua experiência na doença é o fundamento da construção de planos de cuidados 

adequados (STEWART, 2009).    

  Para compreensão separamos as idades em intervalos (eixo vertical) e as porcentagens 

(eixo horizontal) para melhor visualização dos dados encontrados 

   

    Gráfico 3- A faixa etária das gestantes hospitalizadas com SHs em 2012 
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Portanto, das mulheres atendidas com SHs no HUAP, 26,4% tinham entre 27 e 31 anos; 

23,5% entre 17 e 21 anos; 17,6% de 37 a 41 anos; 11,7% de 32 a 36 anos; 11,7% de 22 a 26 

anos e 8,8% com 42 a 46 anos. Há uma concentração de mulheres não consideradas dentro da 

faixa de risco que são as de 35 anos para cima (BRASIL, 2006) que configuram metade da 

clientela atendida, 49,9%. O que permite dizer, salvo maior juízo, que a clientela é adulta 

jovem, exceto uma.  

Todas afirmaram ter companheiros e todas chegaram acompanhadas, com exceção de 

não haver dois registros e uma delas estar desacompanhada.  

Acredita-se que as gestantes por afirmarem ter núcleos familiares estes deveriam 

constituir a rede de apoio a elas. Por possuírem idades acima de dezessete anos podem ter 

ouvido falar sobre os estados mórbidos de hipertensão que gestantes por vezes apresentam. 

Mas, a história da gestação atual, seus hábitos, a questão do sono e repouso, ficam 

prejudicados por não haver registro sobre esses itens, por parte da enfermagem.   

A respeito do uso de medicamentos em 55,8% dos casos não ocorreu registro por parte 

do profissional. O que se admira, pois são clientes de alto risco, detentoras de alterações não 

comuns na gestação e que podem estar até se automedicando. O MS (BRASIL, 2010) afirma 

ser função do profissional a detecção de sinais e sintomas que demonstrem as SHs. Dos 

49,2% restantes as mulheres afirmaram utilizar Metildopa, Hidralazina, Nifedipina e 

Losartana, respeitando-se cada caso e indicação médica clinica. 

Contudo, os cuidados pertinentes aos efeitos colaterais dos medicamentos deveriam ser 

observados pela enfermagem: Metildopa - hipotensão postural, sonolência e retenção hídrica; 

Hidralazina - cefaléia, palpitações e síndrome tipo lúpus; Nifedipina – cefaléia, fadiga, 

tontura, edema periférico e constipação e Losartana – tontura, fadiga, edema e urticárias. 

Além da coleta de informações se a cliente fazia uso sistemático ou assistemático do 

medicamento. 

Apenas 8,8% das gestantes chegaram ao serviço transferidas de outros hospitais e, destas 

duas estão sem registro de uso de medicações, do total de três casos. Porém, 67% delas eram 

procedentes de suas residências. O que permite afirmar: - ou as gestantes foram orientadas 

pela própria sociedade, pois não estavam encaminhadas pelas UBS, ou foram orientadas nas 

UBS para procurarem o serviço de referência, ou vieram por demanda espontânea sem 

conhecimento da referência. 

Em todos os casos há necessidade de acolhimento adequado, com diretrizes específicas 

estabelecidas paras as SHs por parte dos serviços no sentido de agilizar a atenção fornecida, 



estabelecer imediatamente terapia medicamentosa, oferecer o apoio emocional e tomar 

medidas de urgência e emergência obstétrica. 

O perfil levantado também se apoiou em dados obstétricos para caracterização da 

clientela exposta ao às SHs, no HUAP. 

 

Apresentam-se no quadro 2 os dados obstétricos coletados no prontuário: 

 

Quadro 2 - Perfil obstétrico da clientela hospitalizada no HUAP com SHs em 2012 

 

Prontuário Gesta Para Aborto Fez pré-
natal 

Local do Pré 
natal 

Estado mórbido 

    Sim Não   
P1 02 01 00 X - NR Pré eclampasia 
P2 01 00 00 X - HUAP Pré eclampsia grave 
P3 02 01 00 NR - NR S.H Estado gestacional 
P4 NR NR NR NR - NR Pré eclampsia grave 
P5 03 02 00 X - HUAP Hipertensão Arterial Cronica 
P6 01 00 00 X - HUAP Diabetes M. gestacional e SH 
P7 03 02 00 X - HUAP S.H Estado gestacional 
P8 03 02 00 X - HUAP Hipertensão Arterial Sistêmica  
P9 02 01 00 X - UBS/ITAIPU Pré eclampsia 
P10 01 00 00 NR - NR Pré eclampsia 
P11 03 02 00 X  UBS HAC e pré eclampsia sobreposta 
P12 08 04 02 X - UBS SH Estado gestacional 
P13 03 02 00 X - HUAP NR 
P14 03 02 00 NR - - NR 
P15 01 00 00 X - UBS HÁ não classificada 
P16 02 01 00 X - NR Hipertensão Arterial Crônica  
P17 02 01 00 X - UBS SH Estado gestacional 
P18 02 01 00 X - UBS Hipertensão Arterial Crônica 
P19 01 00 00 X - UBS Pré eclampsia grave 
P20 04 00 03 X - UBS Pré eclampsia grave 
P21 03 02 00 X - UBS Pré eclampsia 
P22 01 00 00 NR - UBS NR 
P23 02 01 00 X - UBS H A não classificada 
P24 02 01 00 X - UBS HA não classificado 
P25 03 02 00 X - UBS Pré eclampsia grave 
P26 03 02 00 X - UBS Hipertensão Arterial Cronica 
P27 01 00 00 X - UBS Pré eclampsia 
P28 NR NR NR X - UBS NR 
P29 02 01 00 X - UBS HA sistêmica e pré eclampsia 

sobreposta 
P30 NR NR NR X - UBS Pré eclampsia 
P31 04 03 00 X - UBS Pré eclampsia grave 
P32 01 00 00 X - UBS Pré eclmapsia 
P33 01 00 00 X - UBS Pré eclampsia 
P34 01 01 00 X - UBS Pré eclampsia 

Legenda: SH: síndrome de hipertensão; HA: hipertensão arterial; HAC: hipertensão arterial crônica; M: Mellitus                                                                                                                             



 

Verifica-se que a gestante P4, que fora transferida de outro hospital, não tem registrado 

no acolhimento seus dados obstétricos referentes à gestação, paridade, abortos, se fez pré-

natal e o local do pré-natal. A P 14 proveniente de Rio das Ostras, também não tem registro se 

fez pré-natal e qual patologia apresentava para indicar internação. A gestante P28 só há 

registro de ter feito o pré-natal em UBS.  

 

Gráfico 4- Número de gestações das gestantes hospitalizadas com SHs em 2012. 
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                                         Legenda: NR: não há registro  
 

No eixo vertical o numero de gestações e no eixo horizontal o numero de casos. Assim, 

os dados mostram que 32,3% das gestantes são primigestas, 5,8% não houve registro do 

numero de gestações e 61,7% são multigestas. 

 

Gráfico 5- Número de paridades das gestantes hospitalizadas com SHs em 2012. 
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                                                                    Legenda: NR: não há registro 
 Por similaridade eixo vertical o numero de paridades e no eixo horizontal o numero de 

casos, no qual se observa 32,3 % são nuliparas, 5,8% não ocorreu registro desse fenômeno e 

61,7% são multíparas. Apenas há registro de P12 ter tido dois abortos e P20 três, com duas 

sem registros a P4 e a P28.  

          Esses dados obstétricos são úteis para pesquisar a condição real da saúde materna e 

porque não dizer da vitabilidade fetal, haja vista que o MS preconiza: verificação da PA de 

4/4h durante o dia; pesagem diária; pesquisa de sintomas de iminência de eclampsia; pesquisa 

de cefaléia frontal ou occipital persistente; presença de distúrbios visuais (escotomas, 

diplopia, amaurose); dor epigástrica ou no hipocôndrio direito, acompanhada ou não de 

náuseas e vômitos; pesquisar hiper-reflexia; avaliar proteinúria na fita ou proteinúria de 24 

horas; avaliar hematócrito e plaquetas e fazer; provas de função renal e hepática (BRASIL, 

2012).  

 Dado interessante Fo em relação à realização do pré natal 14,7% não houve registro 

dessas informações. Porém, 85,3% dizem realizar pré-natal, destas 17,6% são de origem do 

ambulatório do HUAP, mas 67,7% são acompanhadas em UBS. Isto implica em questionar-se 

se as UBS de fato fazem o controle dessas clientes, se existem outros fatores intervenientes 

que não estão explícitos no prontuário e causam os quadros mórbidos, ou as gestantes não 

aderem à terapia sugerida. Maiores estudos devem ser realizados para o esclarecimento de tão 

alta prevalência.  

 A segunda parte do formulário de observação diz respeito aos dados de registro 

especificamente, no quadro abaixo se elencou os itens e os resultados obtidos: 

 

Quadro 3 - Perfil dos registros do acolhimento da clientela hospitalizada no HUAP com SHs 

em 2012 

Prontuário Carimbados Identificados Claros Completos Categoria profissional 
Sim Não Sim Não Sim Não Sim  Não Sim Não 

P1 - X X - - X - X X - 
P2 X - X - - X - X X - 
P3 X - X - X - - X X - 
P4 NR - NR - - X - X NR - 
P5 X  X  - X  X X - 
P6 - X X - X - - X X - 
P7 - X - X - X - X - X 
P8 - X - X X - X - - X 
P9 NR - NR - - X - X NR - 
P10 - X - X X - X - - X 
P11 - X - X - X - X - X 
P12 - X - X X - - X - X 
P13 X - - X X - - X - X 
P14 X - X - - X - X X - 



P15 X - X - - X - X X - 
P16 - X - X X - - X - X 
P17 - X - X - X - X - X 
P18 - X X - X - - X X - 
P19 X - X - X - X - X - 
P20 X - X - - X - X X - 
P21 NR - NR - NR - NR - NR - 
P22 X - X - X - - X X - 
P23 - X X - X - - X X - 
P24 - X - X X - - X - X 
P25 X - X - - X - X X - 
P26 X - X - X - - X X - 
P27 - X X - X - - X X - 
P28 NR - NR - NR - NR - NR - 
P29 - X - X X - - X - X 
P30 - X X - X - - X X - 
P31 - X - X X - - X - X 
P32 - X X - X - - X X - 
P33 - X X - - X - X X - 
P34 - X - X - X - X - X 
                                                                          Legenda: NR: não há registro 
  
 Em relação ao quadro acima se observou os registros realizados pela enfermagem no 

momento da recepção da cliente na unidade, no que se refere ao acolhimento da mesma 

detectou-se que, no eixo vertical os itens analisados e no horizontal o numero de casos:  

 

Gráfico 6 – Representação dos registros dos prontuários das gestantes hospitalizadas 

com SHs em 2012. 
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                                                                      Legenda: NR: não há registro 
 



  Dessa forma, 55,8% não estavam carimbados, 52,9% estavam identificados, 55,8% 

estavam sem clareza, 85% incompletos e, 52,9% apresentavam a categoria profissional. Sob 

este aspecto os ditames éticos legais são explícitos em relação aos direitos do cliente, as 

obrigações dos profissionais de registro de ações e da admissão dos clientes nas instituições. 

  Entretanto, cabe ao enfermeiro a atualização da equipe de enfermagem, a avaliação 

dos funcionários, o controle da qualidade assistencial alimentada pelos indicadores e expressa 

pelos registros de enfermagem. 

 Muitas das vezes percebe-se que a enfermagem não é reconhecida pelos demais 

profissionais por aquilo que faz. Mas, ao olhar atentivamente para a documentação que se 

realiza verifica-se pouco do esforço profissional diante até da carência de recursos humanos 

que ocorre ininterruptamente com a enfermagem. Percebe-se necessidade de educação 

continuada, de avaliações sistemáticas sobre os registros realizados. E, mais do que isso 

estudo da forma mais rápida e efetiva de registrar o que se deseja com o menor esforço 

temporal gasto. 

 A gestante P21 e P28, moradoras de Niterói, a primeira com pré-eclâmpsia e a 

segunda sem registro indicativo de hospitalização não havia nenhuma anotação de 

enfermagem, no momento do acolhimento. 

 Como perfil para estudo ainda levantou-se a ênfase do registro do acolhimento da 

cliente através do boletim de atendimento, se havia ordenação cronológica temporal, o 

número de profissionais envolvidos no primeiro atendimento, se havia prescrição de 

enfermagem e registro do estado geral da gestante.  

 Cabe esclarecer que em relação à prescrição de enfermagem a contagem deste item 

NR é relativa a não haver enfermeiro envolvido na assistência. Quando se computou não 

haver prescrição de enfermagem leia-se que havia enfermeiro envolvido na assistência, porém 

nenhuma ação prescrita foi disparada por ele.     

 A maternidade do HUAP possui um formulário de prescrição de enfermagem de forma 

genérica aplicável às gestantes e puérperas. Os itens que nele constam foram fruto de estudos 

que assegurassem uma prescrição do profissional enfermeiro e respostas àquilo que se pedia 

no plano de cuidados como elementos principais de higiene corporal, acesso venoso, estado 

geral da cliente, curativo cirúrgico, eliminações vesico-intestinais. 

E, também outro formulário, já não tão usado, relativo ao exame físico da cliente, 

iniciando-se o processo de enfermagem de maneira completa. Entretanto, nenhum específico 

para o atendimento e acolhimento das clientes de alto risco que favoreçam a leitura das ações 

realizadas com essas clientes. 



 Quadro 4 – Perfil dos registros do acolhimento e das ações realizadas junto à clientela 

hospitalizada no HUAP com SHs em 2012 

 
Prontuário Ordem 

cronológica 
temporal 

Ênfase do registro  No de 
profissionais 
envolvidos 

Prescrições de 
enfermagem 

Registro do 
estado geral da 

gestante 
Sim Não Sim Não Sim  Não 

P1 X - Estado geral, pré parto, 
movimentos fetais e 
verificação de PA 

02 - X X - 

P2 X - Cópia da evolução médica, 
administração de Hidralazina 

e descrição dos exames 
solicitados 

02 - X X - 

P3 X - Estado geral, descrição dos 
exames solicitados, 
verificação de PA, 

encaminhamento SO e parto 
cesáreo 

01 - X X - 

P4 Puerprio - NR NR NR - - X 
P5 X  Estado geral, semanas de 

gestação, descrição dos 
exames solicitados, parto 

cesáreo 

01 - X X - 

P6 X - Estado geral diagnóstico 
médico, descrição dos 

exames solicitados, 
movimentos fetais e 

verificação de sinais vitais e 
eliminações  

03 - X X - 

P7 X - Verificação de PA, 
administração de 

medicamentos 

02 - X - X 

P8 X - Estado geral, pré parto, 
verificação de PA, descrição 

dos exames solicitados, 
possíveis alergias 

01 NR - X - 

P9 NR - NR NR - X - X 
P10 X - Admissão no setor, descrição 

dos exames solicitados, 
dados sobre a gestação, 

avaliação fetal, registro das 
perdas transvaginais 

01 - X - X 

P11 - X Descrição dos exames 
solicitados, dados sobre a 
gestação, avaliação fetal, 

registro das perdas 
transvaginais 

03 NR - - X 

P12 - X Admissão no setor, Estado 
geral 

02 NR - X - 

P13 - X Estado geral, descrição dos 
exames solicitados, pré-

natal, verificação de sinais e 
PA 

01 NR - X - 

P14 X - Relata a transferência 
hospitalar, registro das 
perdas transvaginais, 
descrição dos exames 

solicitados 

01 NR - X - 

 
P15 X - Registro das perdas 

transvaginais e eliminações, 
02 NR - X - 



descrição dos exames 
solicitados, dados da gestante 

P16 X - Avaliação da gestante e coleta 
de dados 

02 NR - X - 

P17 X - Copia da evolução médica 01 NR - - X 
P18 X - Coleta de dados da gestante, 

exame físico simplificado, 
verificação de sinais vitais e 

coleta de sangue para exames 

03 NR - - X 

P19 X - Coleta de dados da gestante, 
exame físico simplificado 

01 - X X - 

P20 - X Coleta de dados da gestante, 
exame físico simplificado, 

verificação de PA e coleta de 
sangue para exames 

02 NR - X - 

P21 NR - NR 01 NR - NR - 
P22 X - Exame físico simplificado e 

incompleto e dados da 
gestante 

02 NR - X - 

P23 X - Coleta de dados da gestante, 
exame físico simplificado, 

verificação de PA e coleta de 
sangue para exames 

01 NR - X - 

P24 X - Exame físico simplificado e 
verificação de sinais vitais 

03 - X X - 

P25 X - Exame físico simplificado, 
verificação de sinais vitais e 

coleta de dados 

02 NR - X - 

P26 X - Admissão no setor, descrição 
dos exames solicitados, dados 
sobre a gestação, verificação 

de sinais vitais 

01 NR - X - 

P27 X - Estado geral da gestante e 
administração de 

medicamentos 

02 NR - X - 

P28 NR - NR 01 NR - NR - 
P29 X - Exame físico simplificado, 

verificação de sinais vitais e 
vitabilidade fetal 

02 - X X - 
 
 

P30 X - Descrição da peregrinação da 
gestante por uma clinica 
depois hospital estadual, 

exame físico simplificado 

04 NR - X - 

P31 X - Exame físico simplificado, 
verificação de sinais vitais e 
coleta de exames solicitados 

02 - X X - 

P32 X - Gestante veio através do 
SAMU, coleta de dados 

01 NR - X - 

P33 X - Estado geral, pré parto, e 
verificação de PA,  

01 NR - - X 

P34 X - Exame físico simplificado, 
informações sobre o trabalho 
de parto, verificação de sinais 

vitais 

02 - X X - 

 

 

Gráfico 7 – Representação dos registros do acolhimento e das ações realizadas junto à 

clientela hospitalizada no HUAP com SHs em 2012 
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                                                                       Legenda: NR: não há registro 
 

 

 No eixo horizontal o número de casos observados. Percebe-se que 76,4% dos registros 

obedecem à cronologia temporal, registrando as ações de enfermagem, 70,5 % observa o 

estado geral da gestante para compreender quais necessidades são emergenciais para seu 

atendimento. Entretanto, a prescrição do enfermeiro não dispara ações de enfermagem e na 

maioria das vezes é a equipe que assiste a mulher quando de sua chegada na maternidade 

61,7%.  

 No gráfico de número oito fez-se leitura linear do número de profissionais de 

enfermagem envolvidos na atenção à gestante. Dessa forma observa-se que pelo menos dois 

profissionais estão na prestação de cuidados. O que torna, sob aspecto numérico, atenção de 

qualidade, pois são dois profissionais a olhar e avaliar a gestante. 

 Mas, as anotações são assistemáticas relativas aos cuidados que são realizados junto á 

cliente e não se observou ações relativas aos familiares, isto é: registros indicativos que esta 

atenção fora realizada.  

 

 

 Gráfico 8 – Representação dos registros do numero de profissionais envolvidos no 

acolhimento da clientela hospitalizada no HUAP com SHs em 2012 
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  A ênfase nos registros aponta cuidados relativos a: avaliação do estado geral da 

cliente; admissão no pré parto; avaliação dos movimentos fetais; verificação de sinais vitais e 

PA; administração de medicamentos; descrição dos exames solicitados; exame físico 

simplificado; exame obstétrico; encaminhamento para sala de operação e pré parto; avaliação 

da vitabilidade fetal; registro de perdas transvaginais, entre outros 

 Esse elenco de ações demonstra uma equipe de enfermagem conhecedora de seus 

deveres para com a clientela, atenta aos problemas essenciais de saúde e de sinais nas SHs, 

explicitando pelos registros a qualidade técnica e coerência das ações que envolvem essa 

clientela de risco. Apenas quatro gestantes 11,7% não tiveram registros de ações descritas em 

seus prontuários pela enfermagem na chegada à maternidade.  

 Os cuidados listados estão em consonância com que preconiza o MS para atenção à 

gestante portadora de SHs. Porém, mesmo que com qualidade há necessidade de sistematizar 

a assistência de enfermagem e tentar favorecer o registro de informações homogêneas sobre 

as ações realizadas tendo em vista os indicadores de qualidade assistenciais. 

 Como última análise, deste registro inicial, há de se colocar ações do apoio à família e 

do apoio emocional à cliente. Ainda valoriza-se a questão da elevação pressórica, mas não se 

podem esquecer as demais possibilidades de atenção à saúde da gestante, pois os níveis 

pressóricos guardam íntima relação com as questões emocionais. 

 Portanto o último quadro de resultados apontam as ações específicas de enfermagem 

na assistência as clientes com SHs.  



 

  

                         Quadro 5- Registros das ações de enfermagem 

 
Ações de enfermagem realizadas 

junto à cliente 
Ações de 

enfermagem 
junto à família 

Ações de 
enfermagem 

especificas para 
clientes com SHs 

Intervalo de acolhimento e de 
intervenção 

Verificação de PA; 
Administração de medicamentos, 

Verificação de sinais vitais, 
Sondagem com cateter vesical; 
Coleta de sangue para exames; 

Encaminhamento a SO; 
Punção venosa periférica; 
Exame físico simplificado; 

Avaliação de perdas transvaginais; 
Avaliação da vitabilidade fetal;  
Coleta de urina para exames; 

NR Controle de sinais 
vitais e 

administração de 
medicamentos 

Zero a cinco minutos 

                                                                   Legenda: NR: não há registro 
 

 As ações de enfermagem devem decorrer da avaliação clínica global que os 

profissionais de saúde que ali estão entender ser necessárias à subjetividade da cliente e do 

momento que ela experiência seu estado mórbido. Mas, ainda há necessidade de se equacionar 

uma diretriz assistencial que expresse nas ações e nos registros delas a qualidade assistencial 

que a enfermagem da maternidade do HUAP oferece.  

 Precisa haver registro das ações relativas às orientações à cliente e sua família. O 

vínculo se dá também através da rede de apoio da família. A rapidez com que a enfermagem 

sustenta a atenção à saúde da mulher fica patente quando se observa a evolução do registro 

temporal e os cuidados que são realizados. Porém, o acolhimento poderia ser feito por 

enfermeiros capacitados, que prescrevessem as condutas a serem realizadas. 

 No horário diurno há maior participação de profissionais envolvidos no acolhimento 

que no horário noturno, entende-se ser proveniente da escala de serviço operacionalizada. 

Sugere-se a adoção de planos assistenciais na sistematização dos cuidados no sentido do 

oferecimento de cuidados específicos e norteadores para as SHs. 

 Pensa-se que com os resultados obtidos a equipe de enfermagem trabalha com ações já 

internalizadas e instituídas, precisando apenas de ferramentas que facilitem a dinâmica de 

trabalho e expressem o esforço de qualidade com que assistem as gestantes de alto risco. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Ao analisar os registros das ações de enfermagem no acolhimento às mulheres 

grávidas que desenvolveram síndromes hipertensivas que procuraram o HUAP e foram 

hospitalizadas verificou-se a comprovação da hipótese de que os registros de enfermagem não 

expressam as ações de enfermagem relativas ao acolhimento das gestantes portadoras de 

síndromes hipertensivas, quando as mesmas são hospitalizadas no HUAP. 

O perfil das mulheres que foram hospitalizadas por síndromes hipertensivas durante a 

gestação no HUAP aponta que: elas são moradoras de Niterói, realizam pré-natal em 

Unidades Básicas de saúde, são mulheres adultas jovens, com escolaridade de ensino 

fundamental e médio ainda que incompletos, possuem companheiros, fazem uso de 

medicação anti-hipertensiva, são primigestas em maioria; procuraram o serviço proveniente 

de suas residências e chegam acompanhadas.  

  Os registros de enfermagem expressam as ações de acolhimento que realizam junto a 

essa clientela com ênfase na realização de procedimentos tais como: verificação de PA; 

administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, sondagem com cateter vesical; 

coleta de sangue para exames; encaminhamento a SO; punção venosa periférica; exame físico 

simplificado; avaliação de perdas transvaginais; avaliação da vitabilidade fetal; coleta de urina 

para exames. Porém, apesar dos cuidados serem imediatos em relação à chegada da mulher, 

ainda não tem características de acolhimento e nem de formação de vínculo, pois não há 

registro de escuta atentiva da mulher e de sua família. 

 Aponta-se necessidade de construção de instrumentos e ferramentas de avaliação de 

registros enfermagem que facilitem o processo de trabalho e possibilitem a enfermagem do 

setor explicitar as ações de qualidade que realiza, formando indicadores específicos de 

atenção às clientes com SHs.  
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6- APÊNDICES 
 
                             FORMULÁRIO DE PESQUISA EM PRONTUÁRIO 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DO ESTUDO: 
Nome da cliente:____________________________________Nº de pront:_______________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Escolaridade:__________________________________ Idade:________________________ 
Possui companheiro sim (  ) não (  ). Faz pré-natal sim (  ) não (  ) onde:_________________ 
Faz uso de medicação sim (  ) não (  ) qual? 
___________________________________________________________________________ 
Gesta:_________________ Para:__________________Aborto:________________________ 
Estado mórbido apresentado____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Procedente de: casa ( ) hospital (  ) rua (  ) unidade básica de saúde (  ) ambulatório (  ) 
Data da admissão:____________________ hora da chegada:_______ 
Acompanhada:  sim (  ) não (  )   
DADOS OBJETIVOS 
Há registro do estado geral da cliente pela enfermagem? sim (  ) não (  ) 
Descrever a ênfase do registro: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Hora do recebimento da primeira ação assistencial de enfermagem: ________________ 
Listar as ações realizadas pela enfermagem junto à cliente: (discriminar a hora) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Listar as ações de enfermagem realizadas junto à família da cliente (discriminar a hora) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Listar as ações de enfermagem expressas a respeito da internação da cliente (discriminar a 
hora) 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Identificar o no de profissionais de enfermagem envolvidos no acolhimento à gestante: ______ 
 
Os registros estão claros? sim ( ) não ( ). Estão completos? sim (  ) não (  ). Encontram-se 
identificados pela categoria profissional? sim (  ) não (  )  
Estão devidamente carimbados sim (  ) não (  ) 
Obedecem ordem cronológica e temporal?  sim (  ) não (  )  
Existem prescrições de enfermagem disparadoras das ações realizadas? sim (  ) não (  ) 
 
Quais ações de enfermagem expressam ações específicas relativas ao cuidado à cliente com 
síndrome hipertensiva:_________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________ data da coleta____________________ 
 


	Duração total da pesquisa
	Explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição, do promotor e do patrocinado

