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RESUMO 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares respondem por cerca de um terço das 
mortes por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Constituem a principal 
causa de morte em mulheres após a idade fértil. Antes deste período, o risco 
cardiovascular futuro é maior nas que experimentam complicações gestacionais. A 
estratificação de risco na mulher apresenta particularidades e não existem escores 
de risco específicos para gestantes. A identificação precoce de fatores de risco 
cardiovascular (FRCV) nesta população pode direcionar para a adoção de medidas 
preventivas. Objetivo: Identificar os FRCV e sua prevalência em fase precoce da 
gestação e aqueles presentes nas mulheres com anormalidades gestacionais. 
Material e Métodos: Estudo transversal com 57 gestantes, idade ≥18 anos, com até 
20 semanas gestacionais, sem doença cardiovascular prévia, atendidas no Centro 
Materno Infantil, de agosto de 2014 a junho de 2015. Foi aplicado questionário 
semiestruturado em consultas de rotina pré-natal com características demográficas, 
idade gestacional, paridade, dados antropométricos, valores de pressão arterial, 
FRCV, além de resultados dos exames de laboratório de rotina, acrescidos do 
lipidograma. Análise pelo programa EpiInfo 7(Centers for Disease Control, EUA), 
com teste exato de Fischer para as variáveis categóricas; para as contínuas, as 
médias e desvios-padrão; para comparações intra-grupo a correlação de Pearson ou 
Spearman e inter-grupo o teste t de Student ou Mann-Whitney. Resultados: 
Quarenta e seis (80,7%) gestantes de área urbana e 11(19,3%) de área rural, com 
média de idade de 26,2 ± 6,8 anos.  Houve diferença estatisticamente significativa 
(p=0,02) no índice de massa corporal (área urbana com 25,81 ± 6,03 kg/m2 e rural 
com 21,96 ± 3,62 kg/m2). A prevalência dos FRCV foi: sedentarismo em 54(94,7%), 
história familiar de hipertensão arterial sistêmica (HF de HAS) em 46(80,7%), história 
familiar de Diabetes(HF de DM) em 28(49,1%), dislipidemia, em 22(38,6%), 
sobrepeso em 13(22,8%) e obesidade em 11(19,3%). A maioria, 43(75,4%), com 3 
ou mais FRCV associados. As que apresentaram anormalidades gestacionais (pré-
eclâmpsia - 12,3%, prematuridade - 8,7% e diabetes gestacional - 3,5%) possuíam 
de 3 a 5 FRCV associados. Conclusões: Os FRCV identificados por ordem de 
prevalência foram: sedentarismo, HF de HAS, HF de DM, dislipidemia, sobrepeso, 
obesidade, HF de DAC, HAS e tabagismo. Todas as gestantes possuíam pelo 
menos 1 FRCV. As que evoluíram com anormalidades gestacionais apresentavam 
de 3 a 5 FRCV associados, dentre eles, o sedentarismo, a HF de HAS e de DM, que 
estiveram presentes em todas, além da dislipidemia e do sobrepeso ou obesidade.   
 

 
Palavras chave: mulheres; fatores de risco; doenças cardiovasculares, gestantes, 
prevenção & controle 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Cardiovascular diseases account for about one-third of deaths from 

chronic noncommunicable diseases in Brazil. They are the leading cause of death in 

women after childbearing age. Before this period, the future cardiovascular risk is 

higher in those who experience pregnancy complications. Risk stratification in 

women presents particularities and there are no specific risk scores for pregnant 

women. Early identification of cardiovascular risk factors (CRF) in this population can 

drive to the adoption of preventive measures. Objective: To identify the CRF and 

their prevalence in early pregnancy and those present in women with gestational 

abnormalities. Material and Methods: Cross-sectional study with 57 pregnant 

women, age ≥18 years, with up to 20 weeks without previous cardiovascular disease, 

seen at the Mother and Child Centre, August 2014 to June 2015. A semistructured 

questionnaire was applied in routine prenatal consultations with demographic 

characteristics, gestational age, parity, anthropometric data, blood pressure values, 

CRF, as well as results of routine laboratory tests, plus the lipidogram. Analysis by 

EpiInfo 7 program (Centers for Disease Control, USA), with Fisher's exact test for 

categorical variables; for continuous, averages and standard deviations; for 

intragroup comparisons Pearson or Spearman correlation and inter-group the 

Student t test or Mann-Whitney. Results: Forty-six (80.7%) urban area pregnant 

women and 11 (19.3%) of rural area, with a mean age of 26.2 ± 6.8 years. There was 

a statistically significant difference (p = 0.02) in body mass index (urban area with 

25.81 ± 6.03 kg / m2 and rural with 21.96 ± 3.62 kg / m2). The prevalence of 

cardiovascular risk factors was: physical inactivity in 54 (94.7%), family history of 

systemic arterial hypertension (FH SAH) in 46 (80.7%), family history of diabetes 

mellitus (FH DM) in 28 (49, 1%), dyslipidemia, 22 (38.6%), overweight in 13 (22.8%) 

and obesity in 11 (19.3%). Most, 43 (75.4%), with 3 or more CRF associated. Those 

that had gestational abnormalities (preeclampsia - 12.3%, prematurity - 8.7% and 

gestational diabetes - 3.5%) had 3 to 5 associated CRF. Conclusions: The 

prevalence of CRF identified by order were: sedentary lifestyle, FH of hypertension, 

FH of DM, dyslipidemia, overweight, obesity, FH CAD, hypertension and smoking. All 

pregnant women had at least one CRF. The who developed gestational 

abnormalities had 3-5 CVRFs associated, among them, sedentary lifestyles, FH SAH 

and DM, who were present at all, apart from dyslipidemia and overweight or obesity. 

 

Keywords: women; risk factors; cardiovascular disease, pregnant women, 

prevention & control 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que de um total de 

36 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2008, 63% foram causadas por 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). No Brasil, este índice chega a 72% do 

total de mortes, sendo 31,3% relacionados às doenças do aparelho circulatório 

(MALTA et al, 2011).   

A identificação dos fatores de risco (FR) de maior prevalência populacional 

permitiu que programas bem conduzidos de prevenção cardiovascular (CV) em 

vários países conseguissem reduzir de forma expressiva a mortalidade por doença 

cardiovascular (DCV) (YUSUF et al, 2004). A partir deste resultado, a OMS 

estabeleceu como meta uma redução de 25% das DCNT, dentre elas, as DCV até o 

ano de 2025 (BEAGLEHOLE et al, 2012).  

Os principais FR controláveis das DCNT são a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), o diabetes mellitus (DM), o tabagismo e a dislipidemia. Estes FR estão 

fortemente relacionados a hábitos não saudáveis de vida, tais como, o 

sedentarismo, a ingestão excessiva de sal, gorduras, calorias e álcool. 

(GREENLAND et al, 2010). 

 A prevalência de DCV vem aumentando em decorrência do envelhecimento 

da população. A prevenção primária é fundamental fazendo-se necessária a 

estratificação do risco cardiovascular (RCV) na avaliação clínica inicial de todo 

paciente (GREENLAND et al, 2010) . É importante, portanto, tentar estimar o 

número de pessoas que estão sob maior risco de adoecer, mesmo que 

assintomáticas. Uma prevenção efetiva para esses indivíduos pode ser promovida 

por uma definição de metas terapêuticas (WILSON et al, 1998). 

           Embora seja comum a ideia de que cardiopatias sejam “doenças do sexo 

masculino”, a mortalidade anual nos Estados Unidos se equipara em ambos os 

sexos. (MOSCA et al, 2010). Quase dois terços (64%) das mulheres que morrem 

subitamente de doença coronariana são assintomáticas (GO et al, 2013). O RCV da 

mulher é menor no período reprodutivo devido à ação protetora do estrogênio. Este 

fato promove uma defasagem no risco de doença de cerca de dez anos em relação 

ao homem da mesma idade. Após a menopausa, as mulheres estão vulneráveis aos 

eventos isquêmicos e podem não apresentar sintomas (MINAME et al, 2007).  
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Para estimar a gravidade da DCV, foram criados os chamados escores de 

risco (ER) e algoritmos, baseados em análises de regressão de estudos 

populacionais (SIMÃO et al, 2013). Nenhum deles, no entanto, foi feito 

especificamente para avaliar só as mulheres e em particular, as gestantes.  Mesmo 

o Escore de risco de Framingham (ERF), classicamente utilizado, apresenta 

limitações frequentemente subestimando o risco na população feminina (DE 

CARDIOLOGIA et al, 2013).          

A DCV é a principal causa de morte em mulheres após o período fértil, apesar 

destes FR serem os mesmos para ambos os sexos. Existe forte evidência de que as 

mulheres que experimentam complicações relacionadas com a gravidez, como 

diabetes gestacional (DG) (BELLAMY et al, 2009), pré-eclâmpsia (PE) (BELLAMY et 

al, 2007), retardo do crescimento intra-uterino  (SMITH et al, 2000) e parto prematuro 

(SMITH et al, 2000) estão em maior risco CV futuro.  

            O crescimento das DCNT, dentre elas as DCV, resulta em mudanças no 

padrão de utilização dos serviços de saúde e no aumento de gastos em tratamento 

ambulatorial, internações hospitalares e reabilitação pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Tais fatos impõem importantes desafios e a necessidade de uma 

implementação de políticas de saúde que possam dar conta deste perfil 

populacional. 

 Alguns fatores justificam a realização dessa pesquisa, entre eles, a escassez 

na literatura de trabalhos específicos sobre estratificação de risco para DCV em 

gestantes; a possibilidade de se identificar precocemente e controlar os fatores de 

risco cardiovascular (FRCV) de modo a prevenir complicações gestacionais e DCV 

futuras, num momento ímpar em que a atenção está voltada ao binômio mãe/filho.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

As DCV estão relacionadas à aterosclerose e a diversos fatores de risco, uns 

imutáveis como idade, sexo e genética e outros adquiridos e modificáveis como o 

DM, a HAS, as dislipidemias, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade e o etilismo.  

 

2.1. Aterosclerose        

A aterosclerose é doença inflamatória crônica, de origem multifatorial, que se 

inicia ainda na infância e se desenvolve por toda a vida. Acomete principalmente a 

camada íntima das artérias de médio e grande calibres. O processo tem início em 

resposta à agressão endotelial advinda de alguns FR, entre eles, a HAS, a 

dislipidemia, a hiperglicemia, a obesidade e o tabagismo, que juntos com a 

predisposição genética contribuem para a formação da placa aterosclerótica (ROSS, 

1999). 

A permeabilidade endotelial aumentada às lipoproteínas e aos outros 

constituintes do plasma; a migração de leucócitos para dentro da parede da artéria e 

a regulação positiva das moléculas de adesão dos leucócitos no endotélio vascular, 

são alterações precoces que precedem a formação das lesões ateroscleróticas 

(ROSS, 1999). A expressão de citocinas quimioatrativas reguladas por sinais 

associados aos fatores de risco relacionados à aterosclerose determina a passagem 

dos leucócitos para o interior da íntima (LIBBY; THEROUX, 2005). 

A disfunção endotelial aumenta a permeabilidade da camada íntima às 

lipoproteínas de baixa densidade (low density lipoprotein - LDL) e aos outros 

constituintes do plasma. A deposição das LDL na parede arterial está diretamente 

relacionada com a sua concentração plasmática. As LDL sofrem oxidação e 

aumentam as moléculas de adesão leucocitária no endotélio, atraindo monócitos e 

linfócitos. Proteínas quimiotáticas levam os monócitos a se diferenciarem em 

macrófagos no espaço subendotelial, onde captam as LDL oxidadas e se 

transformam em células espumosas, principais componentes das estrias gordurosas. 

(ROSS, 1999; HANSSON, 2005).  

A progressão da aterosclerose se dá com a atração e ativação de macrófagos 

e linfócitos T, além da proliferação de células musculares da camada média para a 
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íntima que produzem citocinas moduladoras da inflamação local, fatores de 

crescimento e matriz extracelular, formando então, parte da capa fibrosa da placa 

aterosclerótica (LIBBY; THEROUX, 2005; HANSSON, 2005).         

Nas placas estáveis predomina o colágeno. A capa fibrosa é espessa, com 

pouca inflamação, conteúdo lipídico e necrótico reduzidos. A atividade inflamatória 

intensa, especialmente nas suas bordas laterais, com grande atividade proteolítica, 

núcleo lipídico e necrótico proeminente e capa fibrótica tênue (LIBBY; THEROUX, 

2005) caracterizam as placas instáveis. A ruptura da capa fibrosa ou ulceração da 

placa podem rapidamente levar à trombose e, frequentemente, ocorrem em locais 

de adelgaçamento da capa fibrosa. O adelgaçamento da capa fibrosa deve-se 

aparentemente ao influxo contínuo de monócitos e sua ativação (LOFTUS et al, 

2002).  Fatores protrombóticos e procoagulantes podem ser produzidos por 

macrófagos que precipitam na formação de trombo no local de ruptura da placa 

(RAUCH et al, 2001). A ruptura dessa capa também expõe o material lipídico 

altamente trombogênico, colaborando para a formação de um trombo sobrejacente. 

Este processo é conhecido como aterotrombose (RAUCH et al, 2001) e é um dos 

principais determinantes das manifestações clínicas da aterosclerose.  

 

 2.2. Diabetes Mellitus 

Até 2010, o DM atingia 6,4% da população mundial A estimativa para 2030 é 

de que acometa cerca de 7,7% da população de 20 a 79 anos nos países em 

desenvolvimento (WHITING et al, 2011). 

Em termos globais, 6% dos riscos de morte na população são atribuídos às 

consequências da hiperglicemia não tratada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2009).  As principais causas de morte nos pacientes diabéticos são o acidente 

vascular encefálico (AVE), a doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) e a 

insuficiência cardíaca (IC), sendo, portanto, o DM considerado um fator de risco 

independente para DCV (ROGER et al, 2011).  

Estima-se que dois terços da população que falece de doença arterial 

coronariana (DAC) ou doença cerebrovascular são diabéticos.  

A incidência de DCV é maior nos diabéticos que não tratam a HAS e a 

presença de hipertensão mascarada é comum nestes indivíduos (FRANKLIN et al, 

2013).  
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 A DAC é mais incidente e mais grave nesta população e as mulheres têm um 

risco de morte 50% maior do que os homens. Quando se associam ao DM fatores 

de risco clássicos para DAC como a hipercolesterolemia, o fumo e a HAS, o risco 

atribuído a cada um deles aumenta significativamente em comparação ao indivíduo 

não diabético (STAMLER et al, 1993). A letalidade do infarto agudo do miocárdio 

(IAM) nos indivíduos com DM é duas vezes maior pela possibilidade de IAM 

silencioso (VALENSI; LORGIS; COTTIN, 2011) e complicações mais frequentes 

como IC, reinfarto e morte súbita (MARUTHUR, 2013). 

Nos pacientes com DM existe um risco 1,5 a 3 vezes maior de AVE, cuja 

manifestação se dá mais precocemente do que nos não diabéticos. Além de 

aumentar a incidência de eventos cardiovasculares por aumentar o risco de doença 

aterosclerótica, o diabetes leva à doença cerebrovascular de maior morbidade 

(HAFFNER et al, 1998). A mortalidade por doença cerebrovascular nesses 

indivíduos está em torno de 20% (SANDER; SANDER; POPPERT, 2008). 

O DM aumenta duas a quatro vezes o risco de desenvolver isquemia crítica 

dos membros com doença arterial obstrutiva periférica (DAOP). Esta associação 

constitui a principal causa de amputação não traumática de membros inferiores nos 

Estados Unidos (CANAVAN, et al, 2008). 

Gestantes com diabetes apresentam aumento da morbimortalidade obstétrica 

e perinatal, maior risco de complicações como rotura prematura de membranas, 

parto prematuro, feto macrossômico e pré-eclâmpsia, além de maior chance de a 

mulher desenvolver diabetes mellitus tipo II (DM2) no futuro e de a criança se tornar 

diabética e obesa na vida adulta. O grau do controle metabólico do diabetes no 

período pré-concepcional e no 1º trimestre da gestação é que vai determinar a 

magnitude destes riscos.  (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E 

METABOLOGIA et al, p. 210, 2010).  

            O DG é caracterizado por hiperglicemia de níveis variados devido à 

intolerância a carboidratos, com início ou diagnóstico durante a gestação. Ocorre em 

função da elevação dos hormônios contrarreguladores da insulina, do estresse 

fisiológico da gravidez e de fatores genéticos ou ambientais. O principal hormônio 

relacionado com a resistência à insulina durante a gravidez é o hormônio lactogênico 

placentário. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

et al, p.210, 2010).    
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           Embora a pesquisa de DG seja feita de rotina entre as 24 e 28 semanas de 

gestação, o rastreamento deve ser dirigido às gestantes, já na primeira consulta pré-

natal, com realização de glicemia de jejum. Valores ≥ 126 mg/dL diagnosticam DM 

pré-gestacional. O exame deve ser repetido 1 ou 2 semanas depois para 

confirmação.  Se a glicemia plasmática em jejum for ≥ 92 mg/dL e < 126 mg/dL,  um 

teste diagnóstico padronizado de tolerância com 75g de glicose em 1 e 2 horas 

deverá ser realizado.  Valores em 1 hora > 180 mg/dL e em 2 horas > 153 mg/dl 

confirmam o diagnóstico de DG (OLIVEIRA, VENCIO, 2014).  

A dosagem da hemoglobina glicada (HbA1c)  não deve ser utilizada durante a 

gestação como controle terapêutico rotineiro, pois reflete um longo período de 

alterações glicêmicas (cerca de 2 a 4 meses). Já a frutosamina, cuja concentração é 

o resultado da impregnação glicêmica de proteínas, pode indicar uma concentração 

média de glicose por um período menor (nas últimas duas a três semanas), poderia 

ser utilizada como parâmetro auxiliar no controle glicêmico da gestante. No entanto, 

as medidas mais utilizadas ainda são as pré e pós prandiais por refletirem valores 

mais imediatos (FUJIMOTO et al., 2016) 

2.3. Hipertensão Arterial 

Considerada um dos mais importantes problemas de saúde pública e um dos 

principais FR modificáveis, a HAS tem baixas taxas de controle e alta prevalência. 

(DE CARDIOLOGIA, Sociedades Brasileiras, 2010). Trata-se de uma condição 

clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 

arterial (PA). Pode levar a alterações funcionais e/ou estruturais no coração, no 

encéfalo, nos rins e nos vasos sanguíneos (órgãos alvo) e a alterações metabólicas, 

com consequente aumento do risco de eventos CV fatais e não.  A elevação da PA a 

partir de 115X75 mmHg aumenta de forma progressiva e independente a 

mortalidade por DCV (DE CARDIOLOGIA, Sociedades Brasileiras, 2010).     

 Podemos citar como FR para HAS: idade, gênero, etnia, cor, peso, hábitos 

alimentares. Existe relação direta e linear da PA com a idade. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al, 2006).  A prevalência de HAS é superior a 

60% após os 65 anos (CIPULLO et al, 2010). É mais elevada nos homens até os 50 

anos, invertendo-se a partir da 5ª década, quando a prevalência de HAS entre 

homens e mulheres é semelhante (CESARINO et al., 2008).  O excesso de peso se 

associa com maior prevalência de HAS desde a adolescência (BRANDÃO et al, 
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2004). A ingestão excessiva de sódio também tem sido correlacionada com 

elevação da PA, assim como a ingestão de álcool por períodos prolongados de 

tempo (DE CARDIOLOGIA, 2010). Em relação à cor, a HAS é duas vezes mais 

prevalente em indivíduos de cor não branca (LESSA et al, 2001). 

Baixo consumo de álcool e sódio, alimentação saudável, ingestão de potássio 

adequada, controle de peso, combate ao tabagismo e sedentarismo são medidas 

não medicamentosas fundamentais preconizadas tanto para a prevenção primária 

quanto como coadjuvantes no tratamento medicamentoso da HAS (WILLETT; 

DIETZ; COLDITZ, 1999).  

No que se refere à prevenção primária de HAS, principalmente nos indivíduos 

com PA limítrofe, mudanças de estilo de vida devem ser intensamente estimuladas, 

pois reduzem não só a PA como a mortalidade (PROSPECTIVE STUDIES 

COLLABORATION et al., 2002). 

Na gestante são considerados valores de PA sistólica > 140 mmHg e/ou 

diastólica > 90 mmHg, (PROGRAM et al, 2000) para se configurar  hipertensão na 

gravidez.   

A hipertensão na gestação se divide em:  

           PRÉ-ECLÃMPSIA (PE): quando mulheres normotensas passam a apresentar 

HAS e proteinúria (> 300 mg/24h) após a 20ª semana de gestação; sugere-se que o 

tratamento seja instituído mais precocemente quando a PA for ≥ 150/100 mmHg em 

adolescentes com PA anterior à gravidez inferior a 90/75 mmHg e em grávidas com 

sintomas que podem ser atribuídos à HAS; (PROGRAM et al, 2000). A PE pode ser 

dividida em (CANTI, 2007): 

 -  Pré-eclãmpsia leve: sem evidência de disfunção em outros órgãos; 

 - Pré-eclãmpsia grave, podendo apresentar: pressão arterial sistólica (PAS) 

≥ 160 mmhg e pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 110 mmhg; proteína ≥ 5g/24h ou 

teste qualitativo ≥ 3+ de proteína em amostra de urina; creatinina sérica ≥ 1,2 mg/dL; 

plaquetas < 100.00/mm3; evidência de anemia hemolítica microangiopática através 

do aumento da DHL (desidrogenase lática); elevação de enzimas hepáticas; cefaleia 

persistente; distúrbios visuais; confusão; dor no hipocôndrio direito; insuficiência 

hepática; oligodrâmnio e crescimento intrauterino restrito (CANTI, 2007). A chamada 

síndrome HELLP (Hemolysis,Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) ocorre em 

cerca de 15% de PE graves e caracteriza-se pela associação de hemólise, elevação 
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de enzimas hepáticas e plaquetopenia, colocando essas mulheres em maior risco de 

complicações materno-fetais (CANTI, 2007) 

          - Pré-eclãmpsia superposta à hipertensão crônica: quando gestantes que 

já possuem hipertensão prévia à gestação, apresentam elevação aguda dos níveis 

tensionais associados a proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função 

hepática em idade gestacional superior a 20 semanas (DE CARDIOLOGIA, 2010) . 

          - Eclãmpsia: PE complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a 

outras causas.  

          - Hipertensão crônica: hipertensão registrada antes da gestação, no período 

que precede a 20ª semana de gravidez, ou além de doze semanas após o parto. O 

tratamento medicamentoso é recomendado quando a PA sistólica ≥ 150 mmHg e PA 

diastólica de 95 a 99 mmHg ou sinais de lesão em órgão-alvo (PODYMOW; 

AUGUST, 2008).  

         - Hipertensão gestacional (HG): hipertensão arterial (HA) detectada após a 

20ª semana, sem proteinúria, podendo ser definida como “transitória” quando ocorre 

normalização após o parto, ou “crônica”, quando persistir a hipertensão. (DE 

CARDIOLOGIA, 2010). 

 

2.4. Dislipidemia  

Biologicamente os lípides mais importantes são os fosfolípides, o colesterol 

total (CT), os triglicerídeos (TG) e os ácidos graxos (AG). A estrutura básica das 

membranas celulares é formada por fosfolípides. O colesterol atua na fluidez e na 

ativação de enzimas situadas nas membranas celulares e é precursor dos 

hormônios esteroidais, dos ácidos biliares e da vitamina D. Os TG (três ácidos 

graxos ligados a uma molécula de glicerol) depositados nos tecidos adiposo e 

muscular, (DE CARDIOLOGIA et al, 2013) constituem uma das formas de 

armazenamento energético mais importantes do organismo. Os ácidos graxos, 

classificados como saturados (sem duplas ligações entre seus átomos de carbono), 

mais frequentes em nossa alimentação são: láurico, mirístico, palmítico e esteárico. 

O monoinsaturado mais frequente é o ácido oleico e os poli-insaturados, 

classificados como ômega 3 ou ômega-6 (linoleico). 

As lipoproteínas são compostas por lípides e proteínas denominadas 

apolipoproteínas (apos) e permitem o transporte dos lípides (substâncias geralmente 
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hidrofóbicas), no meio aquoso plasmático. As apos têm diversas funções no 

metabolismo das lipoproteínas como formação intracelular das partículas 

lipoproteicas, atuação como ligantes aos receptores de membrana ou cofatores 

enzimáticos. Existem quatro grandes classes de lipoproteínas separadas em dois 

grupos: (1) as representadas pelos quilomícrons, de origem intestinal, ricas em TG, 

maiores e menos densas, e pelas lipoproteínas de densidade muito baixa ou very 

low density lipoprotein (VLDL), de origem hepática;  

   (2) as ricas em colesterol, incluindo as de densidade baixa ou low density 

lipoprotein (LDL) e as de densidade alta ou high density lipoprotein (HDL).  

 A classificação fenotípica ou bioquímica considera os valores de colesterol 

total (CT), LDL-C, triglicérides (TG) e HDL-C e compreende quatro tipos principais 

bem definidos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013): 

-  Hipercolesterolemia isolada: elevação isolada do LDL-C (≥ 160 mg/dL);  

-  Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada dos TG (≥ 150 mg/dL) 

- Hiperlipidemia mista: valores aumentados de LDL-C (≥ 160 mg/dL) e TG (≥ 

150 mg/dL). O colesterol não-HDL também poderá ser usado nesta situação, como 

indicador e meta terapêutica. Nos casos em que TG ≥ 400 mg/dL, o cálculo do LDL-C 

pela fórmula de Friedewald (LDL-C = CT – (HDL-C + TG/5)  é inadequado, devendo-

se, então, considerar a hiperlipidemia mista quando CT ≥ 200 mg/dL;  

- HDL-C baixo: redução do HDL-C (homens < 40 mg/dL e mulheres                     

< 50 mg/dL) isolada ou em associação a aumento de LDL-C ou de TG.  

O colesterol HDL remove o excesso de colesterol do sangue e traz de volta 

ao fígado onde será eliminado e é conhecido, por isso, como bom colesterol.  

A elevação dos triglicerídeos também se relaciona com doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares e doenças digestivas (pancreatite), por serem  

um dos componentes gordurosos do sangue . 

O colesterol LDL, quando em excesso, lesa os vasos e ainda se deposita nas 

paredes, contribuindo com o processo de aterosclerose. Ele se relaciona às doenças 

cardiovasculares (angina, IAM) e cerebrovasculares (AVE). (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA et al., 2010) 

As dislipidemias podem ser primárias, se causas genéticas, ou por influência 

ambiental (dieta inadequada e/ou sedentarismo), ou secundárias a algumas 

doenças/fatores de risco (hipotireoidismo, insuficiência renal crônica, obesidade, 
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tabagismo, alcoolismo, DM) ou medicamentos (corticóides, diuréticos tiazídicos, 

betabloqueadores). O tratamento dessas dislipidemias consiste em controlar a 

doença de base (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). 

O diagnóstico da dislipidemia é feito, laboratorialmente, medindo-se os níveis 

plasmáticos de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos, após um jejum de pelo 

menos 8 horas.             

 As dislipidemias compõem fator de risco modificável na gênese da 

aterosclerose. E o fator de risco modificável da DAC mais importante é o colesterol 

elevado (PROSPECTIVE STUDIES COLLABORATION et al, 2007). A redução de 

desfechos cardiovasculares (IAM e mortes por DAC) pode ser auxiliada pelo 

controle, principalmente, do nível de colesterol da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL-C). De modo que, cada redução de 1% no valor da LDL pode acarretar uma 

redução de risco de 1% de eventos CV futuros (EMBERSON et al, 2012). 

Metas terapêuticas (primárias e secundárias) devem ser estabelecidas para o 

tratamento da dislipidemia, após o paciente ter seu risco cardiovascular estratificado  

como baixo, intermediário ou alto (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2013). O colesterol não-HDL pode fornecer melhor estimativa do risco em 

comparação com o LDL-C, nos casos de hipertrigliceridemia associada ao diabetes, 

à síndrome  metabólica ou à doença renal. O colesterol não-HDL é calculado 

facilmente pela subtração do HDL-C do CT: Colesterol não-HDL = CT – HDL-C.  

 Ainda com base no RCV, a hipertrigliceridemia com valores entre 150 e 499 

mg/dl deve receber terapia conforme avaliação clínica e condições associadas. 

Porém, pacientes com triglicérides acima de 500  mg/dl devem receber tratamento 

medicamentoso devido risco de pancreatite (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013). 

            O novo guideline americano de dislipidemias traz importantes mudanças na 

forma de encarar o tratamento da hipercolesterolemia. A principal proposta é 

abandonar a terapia guiada por níveis de LDL. A diretriz americana prévia, assim 

como as atuais diretrizes brasileira e europeia, propõem que após definir um alvo de 

LDL a ser alcançado deve-se iniciar tratamento para hipercolesterolemia.  Este 

guideline identifica quatro grupos que apresentam benefício com o uso de estatinas, 

quer seja na prevenção primária (pacientes sem eventos cardiovasculares prévios) 



 
 

11 
 

ou na secundária (pacientes que já possuem doença aterosclerótica manifesta). São 

eles:  

1- pacientes com eventos cardiovasculares prévios (IAM, angina, AVC, etc);  

2- Pacientes com LDL > 190 mg/dL;  

3- Diabéticos com idade entre 40 e 75 anos com LDL > 70 mg/dL;  

4- Pacientes com idade entre 40 e 75 anos com LDL > 70 mg/dL e que possuem 

risco de eventos cardiovasculares > 7,5% em 10 anos de acordo com escore 

proposto pela diretriz (STONE, Neil J. et al., 2014). 

Durante a gestação, principalmente na metade do terceiro trimestre, pode 

ocorrer uma elevação do colesterol total, do LDL-colesterol e de TG. Os níveis de 

TG plasmáticos podem alcançar valores até cinco vezes maiores do que os basais 

(DESOYE, G. et al, 1987). Isso ocorre em função da maior produção hepática de 

lipoproteínas ricas em TG (VLDL) ocasionada pelo aumento dos níveis de estrogênio 

e prolactina e ao efeito lipolítico do hormônio lactogênico placentário sobre o tecido 

adiposo (WATTS et al, 1992). As mulheres que possuem hipertrigliceridemia familiar, 

durante a gestação podem apresentar piora importante dos níveis sanguíneos de TG 

e quilomícrons com risco potencial de pancreatite e suas complicações (hemorragia 

intraperitoneal e gastrointestinal, trombose de veia esplênica, obstrução e necrose 

intestinal, septicemia e choque) (HSIA; CONNELLY; HEGELE, 1995) A mortalidade 

materna, é estimada em 21% e a do feto em 20%, nesses casos (SARAVANAN et 

al,1996),  embora sejam raros. 

 Mulheres dislipidêmicas em idade fértil e sem contracepção adequada devem 

seguir orientação dietética e, se necessário, utilizar a colestiramina. Os fibratos 

devem ser considerados em casos de hipertrigliceridemia muito grave (TG > 1000 

mg/dL) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLGIA, 2013). 

 

2.5.  Tabagismo            

O consumo excessivo do fumo e a dependência crônica ocasionada pela 

nicotina, seu principal componente, faz do tabagismo um fator de risco independente 

de DCV (WILSON, Peter WF et al, 1998). Por outro lado, o fumante passivo (aquele 

que se expõe à fumaça do fumo nas suas diferentes formas, tais como cachimbo, 

cigarro e outros), também tem seu RCV aumentado em 25% a 30%, pois não há 
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uma exposição mínima inócua à fumaça de cigarro (US DEPARTMENT OF HEALTH 

AND HUMAN SERVICES et al, 2006). 

Evitar o tabagismo faz parte das estratégias de promoção da saúde 

cardiovascular do indivíduo e da prevenção primordial cardiovascular.  

Os fumantes com idade superior a 60 anos, se comparados aos não 

fumantes, têm um risco relativo de infarto do miocárdio duas vezes maior. Já entre 

os com idade superior a 50 anos esse risco é cinco vezes maior. Se o tabagismo 

fosse abolido, cerca de 50% das mortes preveníveis, a maioria por DCV, entre os 

indivíduos fumantes poderiam ser evitadas. Apesar de estar diminuindo na 

população em geral, o consumo de tabaco apresentou um aumento entre os 

indivíduos de baixo nível socioeconômico e entre as mulheres. Nestas, com maior 

importância nas que fazem uso de contraceptivos orais, ocorrem efeitos deletérios 

devido metabolismo acelerado da nicotina (EDWARDS et al., 2004). 

 O aumento do risco cardio e cerebrovascular em fumantes deve-se aos 

efeitos do fumo na progressão da aterosclerose e de suas complicações 

(EDWARDS et al., 2004). 

 Embora o estado hormonal possa ter um papel estabilizador da placa 

aterosclerótica nas mulheres, o tabagismo pode influenciar as complicações. Ele 

causa alterações hemodinâmicas agudas, como o aumento da frequência cardíaca, 

da resistência vascular geral e coronariana, aumento da contratilidade do miocárdio 

e da demanda deste por oxigênio. O processo inicial da aterosclerose está 

associado com danos ao endotélio.  O tabagismo de longa duração tem efeito tóxico 

direto nas células endoteliais levando a alterações estruturais (LION, 2009). 

 Existem particularidades relacionadas ao gênero entre os tabagistas.  A 

doença arterial coronariana entre mulheres fumantes, por exemplo, tem maior 

gravidade e mortalidade do que entre os homens. As implicações geradas pelo 

tabagismo no organismo feminino, em todas as fases da vida, colocam o uso 

crescente do tabaco como um importante problema de saúde pública nesta 

população (LION, 2009).  

Durante a gestação, o tabagismo implica em sérias consequências sobre a 

saúde fetal. Cerca de 20% dos casos de fetos com baixo peso ao nascer, 8% dos 

partos prematuros e 5% de todas as mortes perinatais são causadas pelo fumo (US 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES et al, 1990).  Estudos 
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mostram que o tabagismo na gestação pode causar importantes alterações no 

desenvolvimento do sistema nervoso, além da síndrome da morte súbita do bebê.            

(LAMBERS, CLARK, 1996). Pesquisas econômicas demonstram que os custos com 

as complicações perinatais são 66% maiores com mães que fumaram durante a 

gravidez do que com mães que não fumaram (LEOPÉRCIO, GIGLIOTTI, 2004). 

 

2.6. Sedentarismo  

O sedentarismo é importante fator de risco para as doenças cardiovasculares. 

A falta de atividade física contribui para o desenvolvimento de hipertensão arterial, 

obesidade, diabetes, colesterol elevado e outras doenças (CIOLAC; GUIMARÃES, 

2004).      

Obesidade e sedentarismo, muitas vezes andam juntas. Sabe-se que 

pessoas obesas que se exercitam têm mais saúde que pessoas inativas. E pessoas 

mais magras, se forem inativas, têm maior risco de adoecerem. Obesos ativos têm 

menos chances de morte precoce do que inativos de qualquer peso. Especialistas 

afirmam, ainda, que exercício físico é benéfico para pessoas de qualquer peso 

(CIOLAC; GUIMARÃES, 2004).      

           Estudo feito por 12 anos, que incluiu mais de 300 mil pessoas na Europa, 

sugere que a falta de exercício, se comparada à obesidade, pode matar o dobro de 

pessoas. Pesquisadores concluíram que pelo menos 20 minutos diários de 

caminhada rápida poderiam gerar benefícios substanciais.  O maior risco (de morte 

precoce) está associado aos classificados como inativos, sejam com peso normal, 

sobrepeso ou obesidade (FRIZO; BOSCAINI, 2013). 

  As mulheres com maior escolaridade são as mais conscientes dos problemas 

relacionados ao peso e procuram fazer atividades programadas (FRIZO; BOSCAINI, 

2013). 

  Pesquisas evidenciam que enquanto a atividade física habitual, aquela que 

engloba os movimentos do cotidiano, também pode prevenir DCV e diminuir 

sintomas em doenças já existentes, o exercício físico regular pode ajudar na 

prevenção do DM, de dislipidemias, da obesidade (CIOLAC; GUIMARÃES, 2004) de 

doenças cardíacas (ASIKAINEN et al, 2002) e da hipertensão arterial. 

 A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (SBME) recomenda, como 

estratégia de combate ao risco de doença arterial coronária (MONTEIRO; SOBRAL, 
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2004) mais especificamente às mulheres, a inserção de exercícios, aumento de 

atividades rotineiras ou práticas desportivas.  

Durante a gravidez, as mulheres sedentárias apresentam um declínio do seu 

condicionamento físico. Embora existam poucos estudos nesta área, sabe-se que 

para melhorar a resistência e a flexibilidade muscular, sem aumentar o risco de 

lesões, complicações na gestação ou relacionadas ao feto ao nascer, podem ser 

feitos exercícios resistidos de intensidade leve a moderada. Isso faz com que a 

gestante possa suportar melhor o aumento de peso atenuando as alterações 

posturais decorrentes desse período (LIMA, 2005), além de otimizar a utilização da 

glicose e a ativação de grandes grupos musculares melhorando a sensibilidade à 

insulina.  Portanto, a atividade física aeróbica auxilia no controle de peso e na 

manutenção do condicionamento, além de diminuir os riscos de DG (LIMA, 2005). 

 

             2.7.  Obesidade e Sobrepeso 

          A obesidade é considerada uma doença crônica que se caracteriza pelo 

acúmulo de gordura corporal. Ela abrange fatores sociais, comportamentais, 

ambientais, culturais, psicológicos, metabólicos e genéticos. O excesso de consumo 

de calorias e/ou sedentarismo promove o acúmulo de gordura corporal e este, de 

forma importante, contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas como as 

cardíacas e outras (LOW, 2010). 

         Por ser de natureza multifatorial, a obesidade contribui para o aumento das 

DCNT assim como é condição que predispõe à mortalidade, uma vez que com 

regularidade se associa a patologias CV como dislipidemias, HAS, DM tipo 2, 

osteoartrites e certos tipos de câncer (LOW, 2010). 

 A prevalência de obesidade vem aumentando continuamente desde 1974 no 

Brasil, entre homens e mulheres. No entanto, a partir de 2002/2003 a prevalência de 

sobrepeso maior entre as mulheres (de 28,7% para 48%), passou a prevalecer entre 

os homens (de 18,5% para 50,1%) em todas as regiões, com exceção do Nordeste. 

Estima-se que a quantidade de adultos com sobrepeso vai ultrapassar a de baixo 

peso (FUSTER; VOÛTE, 2005). O Brasil está entre os países com maior prevalência 

de obesidade. Esse índice aumentou em mais de quatro vezes para os homens (de 

2,8% para 12,4%) e em mais de duas vezes para as mulheres (de 8% para 16,9%) 

num espaço de tempo de 34 anos (FUSTER; VOÛTE, 2005). 
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   De acordo com a pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) (DE RISCO, Vigitel, 2014), 

pela primeira vez em oito anos, as taxas de sobrepeso e obesidade no Brasil se 

estabilizaram. Mudanças de comportamento e políticas públicas podem mudar o 

cenário do sobrepeso no país, uma vez que quanto maior a escolaridade menor a 

taxa de obesidade. 

   Em função de alterações hormônio–dependentes (estrogênio x 

testosterona), as mulheres têm maior adiposidade e menor massa muscular do que 

os homens. 

   Na gestação, a obesidade promove complicações maternas, fetais e 

neonatais. As pacientes obesas estão sujeitas a alterações circulatórias, 

respiratórias, hormonais e digestórias. As complicações fetais e neonatais são 

variadas e apesar dos avanços tecnológicos, a avaliação ultrassonográfica da 

gestante obesa é limitada, dificultando o diagnóstico de anomalias fetais. A única 

alternativa eficaz é o tratamento da obesidade como prevenção de suas 

complicações (GADELHA, Patricia Spara et al., 2009). 

O diagnóstico nutricional durante a gestação tem como objetivo identificar as 

gestantes sob risco no início da gestação e detectar aquelas com ganho de peso 

menor ou excessivo para a idade gestacional. O IMC por semana gestacional tem 

como vantagem permitir o diagnóstico nutricional em qualquer momento da gestação 

(WEN, CASTRO FILHO, 2010). 

 

2.8. Etilismo 

Pesquisadores canadenses e americanos apresentaram uma revisão e meta-

análise sistemática sobre a relação entre o consumo de álcool e o risco 

cardiovascular. Uma análise secundária da mortalidade por todas as causas mostrou 

um risco menor para os consumidores quando comparados aos não consumidores 

de álcool. Os pesquisadores concluíram que: "O consumo leve a moderado de álcool 

é associado com um risco menor de múltiplos efeitos cardiovasculares (SEGRE, 

C.A.M et al., 2010). Outros estudos, porém, mostram que o álcool também eleva a 

frequência cardíaca de consumidores eventuais, aumentando o desgaste cardíaco 

em repouso e o consumo energético pelo miocárdio. Já o consumo elevado e 

frequente de álcool está associado a efeitos significantes no sistema cardiovascular 
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como: desrregulação de lipídios e triglicerídeos, aumento da pressão arterial, e 

maior risco de infarto do miocárdio e doenças cerebrovasculares (CARNELOSSO, 

Maria Lúcia et al., 2010). 

 Entre as mulheres grávidas, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, 

parece ser o problema mais trágico, pois pode levar o feto e o recém-nascido a 

apresentarem a síndrome alcoólica fetal, considerada uma das doenças com maior 

comprometimento neuropsiquiátrico em bebês de mulheres que beberam em 

excesso na gestação (SEGRE, C.A.M et al., 2010). 

 

2.9. Escores de risco cardiovascular na mulher  

          O Escore de Framingham foi desenvolvido a partir de um grande estudo 

populacional do mesmo nome desenvolvido nos Estados Unidos, iniciado em 1948 

na cidade de Framingham, Massachusetts. Foram recrutados 5.209 habitantes de 

ambos os sexos e sem doença cardíaca aparente que realizaram extensa avaliação 

clínica e laboratorial, além de analise de seus hábitos de vida. A partir de então 

retornando para serem avaliados a cada 2 anos. Os resultados dessas análises 

permitiram a identificação dos principais fatores de risco cardiovascular como 

hipertensão arterial, colesterol elevado, tabagismo, entre outros. Embora tenha se 

originado de uma população americana predominantemente branca, foi utilizado em 

vários estudos, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil (SPOSITO, Andrei C. 

et al 2007). 

         Este escore mede o risco de uma pessoa apresentar angina, infarto do 

miocárdio ou morrer de doença cardíaca em 10 anos. O risco é considerado baixo 

quando o escore é inferior a 10%, intermediário entre 10 e 20% e alto quando é 

superior a 20%. Não pode ser utilizado para avaliar o risco de pessoas que já tem 

doença cardíaca estabelecida, Diabetes ou hipercolesterolemia familiar, pois estas já 

são consideradas de alto risco cardiovascular (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013). 

          Alguns estudos demonstram que o ERF pode subestimar o risco cardíaco em 

mulheres pelo fato delas desenvolverem, em geral, 10 a 15 anos mais tardiamente 

que os homens, doenças nas artérias coronárias. Este escore não avalia três dos 

cinco fatores que compõem a síndrome metabólica (SM): níveis de triglicerídeos, 

medida da circunferência abdominal e glicemia. Não sendo portanto, suficiente  de 
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forma isolada, para o cálculo deste risco. Recomenda-se, que a pesquisa da SM 

seja feita em associado ao ERF nas avaliações cardiovasculares periódicas 

(SPOSITO, Andrei C. et al, 2007).  

  A American Heart Association (AHA) publicou uma estratificação de risco da 

mulher em 2007 (MOSCA, Lori et al 2007), onde procura suprir algumas das falhas 

do ERF, quando é utilizado isoladamente, que divide em estratos de três grupos: 

- Com alto risco: (mulheres com doenças já estabelecidas) DAC, AVE, DAOP, 

aneurisma de aorta abdominal, insuficiência renal crônica, DM, ERF em dez anos > 

20%;  

- Em Risco: um ou mais dos FRCV, como tabagismo, sedentarismo, dieta 

inadequada, obesidade (principalmente abdominal), história familiar (HF) para DCV 

prematura, hipertensão, dislipidemia, evidência de doença vascular subclínica (por 

exemplo, calcificação coronária), SM, e baixa aptidão física em teste ergométrico;  

-  Com risco ótimo: ERF < 10% e estilo de vida saudável, sem nenhum fator de 

risco. 

 Outra forma de aprimorar uma estratificação foi proposta por Ridker e 

colaboradores, ao agregar o valor da PCR ultrassensível e a HF de DAC precoce em 

um escore para mulheres, denominado Reynolds Risk Score (RIDKER et al, 2007). 

Já a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2013), 

otimiza a estratificação de risco, pesquisando os denominados “agravantes de risco”, 

cuja presença de qualquer um já justifica reclassificar a paciente  um risco acima 

daquele estabelecido pelo ERF.  

Em uma coorte prospectiva em segmento de dezoito anos, com 3.416 

mulheres foram estudadas as associações de gravidez com DM, doença 

hipertensiva específica da gravidez, parto prematuro, tamanho para a idade 

gestacional e calculado o risco de DCV em 10 anos (com base no ERF). Concluíram 

que distúrbios hipertensivos da gravidez e DG estão associados, de forma 

independente, com um aumento calculado do risco de DCV em 10 anos. A PE foi o 

melhor preditor de DCV porque foi associada a uma ampla gama de FRCV. Os 

resultados sugerem que a gravidez pode ser uma importante oportunidade para 

identificação precoce de mulheres em risco aumentado de DCV futuras. (FRASER et 

al, 2012).  
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3.  OBJETIVOS  

 

Identificar os fatores de risco cardiovascular encontrados e sua prevalência, 

em gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em uma unidade 

secundária de saúde pública. 

Evidenciar os FRCV presentes nas mulheres que apresentarem 

anormalidades gestacionais. 

 

4. CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

 A pesquisa foi feita em Teresópolis cidade que se encontra à uma distância 

de 90 quilômetro da capital fluminense, fazendo parte da Mesorregião Metropolitana 

do Rio de Janeiro, da Região Serrana Fluminense.    Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), é a cidade mais alta do estado (871 metros).  Em 

2014, sua população foi estimada pelo IBGE em 171.482 habitantes. A área do 

município é de 770.601 km², sendo que 11,340 km² constituem a zona urbana e os 

759,261 km² restantes constituem a zona rural. 

Segundo informações rotineiramente colhidas pelo sistema de informação 

SISPRENATAL e armazenadas em bancos gerenciados pelo DATASUS, a cidade 

de Teresópolis possui vinte unidades secundárias que contemplam o atendimento 

pelo SUS de sua população. O Centro Materno Infantil (CMI), localizado no centro 

desta cidade, concentra a maior parte dos atendimentos às gestantes (cerca de 

45%) deste município. Nesta unidade, são atendidas não só gestantes referenciadas 

de outras unidades, para ambulatório de gestação de alto risco como também para 

ambulatório de pré-natal em geral, além da população pediátrica.  A pesquisadora 

faz ambulatório de especialidade cardiológica nesta unidade, motivo pelo qual, este 

local foi escolhido. 

Não há um registro preciso de quantas mulheres frequentam efetivamente 

esses ambulatórios. Existe apenas o registro de quantas mulheres se inscrevem no 

programa, o que dificulta um cálculo amostral adequado. Portanto, foi realizado um 

estudo observacional transversal, com uma amostra de conveniência, buscando 

estabelecer um perfil cardiovascular em gestantes atendidas neste serviço, que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
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constou de 57 mulheres divididas em grupos de moradoras de área rural, com 11 

(19,3%) e urbana, com 46 (80,7%) participantes.  

Os dados foram colhidos no período de agosto de 2014 a junho de 2015.  As 

mulheres que concordaram em participar da pesquisa foram entrevistadas em suas 

consultas de rotina pré-natal, pela pesquisadora, após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE- Anexo I). Durante as entrevistas utilizou-se 

uma ficha estruturada para coleta de dados relacionados à pesquisa dos fatores de 

risco para DCV (Anexo II). Os dados de peso, altura e valores de pressão arterial, 

foram obtidos do prontuário médico das gestantes. Como o lipidograma não faz 

parte dos exames pré-natais rotineiros, este, foi acrescentado pela pesquisadora, ao 

conjunto da rotina pré-natal, em comum acordo com o grupo de atendimento 

obstétrico. Os resultados dos exames laboratoriais foram anotados nos prontuários 

médicos das pacientes e de lá, utilizados para complementar este trabalho. Além de 

servirem como norteadores, para que as que apresentassem alterações, fossem 

encaminhadas ao ambulatório de cardiologia da pesquisadora para receberem 

orientações adequadas. 

 

           4.1.  Infraestrutura e recursos disponíveis     

 Os exames das mulheres participantes da pesquisa foram agendados, como 

de rotina, para os laboratórios que atendem a rede pública de saúde deste 

município. Só foram solicitados os exames que encontravam-se disponíveis  por 

este sistema, ou seja, os exames de rotina pré-natal e o  lipidograma. 

          Os questionários (Anexos I e II) foram impressos pela pesquisadora.  

 

4.2.  Caracterização dos fatores de risco pesquisados      

 Além da história familiar de aterosclerose prematura em parentes de primeiro 

grau (homem com menos de 55 anos e mulher com menos de 65 anos), os fatores 

de risco pesquisados no presente estudo foram: hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, dislipidemia, obesidade, tabagismo, sedentarismo e etilismo, conforme 

definições a seguir.  
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4.2.1.  Hipertensão arterial 

 Foram classificadas como hipertensas gestantes que apresentassem em 

seus prontuários médicos, valores de pressão arterial sistólica (PAS)  ≥ 140 mmHg 

e/ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg ou relato de tratamento 

medicamentoso para a hipertensão arterial diagnosticada previamente (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA et al., 1999). 

 

4.2.2.  Diabetes Mellitus  

Seriam classificadas como portadoras de diabetes mellitus as pacientes que 

estivessem em uso de medicamentos hipoglicemiantes ou que apresentassem 

glicemia de jejum > 126 mg/dL à época da inclusão no estudo (OLIVEIRA, VENCIO, 

2014). 

 

4.2.3.  Dislipidemia 

Foram consideradas dislipidêmicas aquelas gestantes com colesterol LDL ≥ 

160mg/dL, triglicerídeos ≥ 150mg/dL ou colesterol HDL < 50mg/dL à época da 

inclusão no protocolo de estudo (XAVIER et al, 2013). 

 

4.2.4.  Obesidade/sobrepeso 

Os dados (peso e altura colhidos na primeira consulta pré-natal) para cálculo 

do índice de massa corporal (IMC), foram obtidos do prontuário médico das 

gestantes. Apesar de Idades gestacionais (IG) diferentes, foram consideradas com 

sobrepeso aquelas com IMC entre 25 e 29,9Kg/m2; obesas as gestantes que 

apresentaram IMC ≥ 30 Kg/m2, de acordo com o estabelecido pela OMS (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION et al, 1995) e respeitando os valores utilizados para 

acompanhamento de rotina do diagnóstico nutricional, IMC por semana gestacional 

(WEN, CASTRO FILHO, 2010). 

 

4.2.5.  Tabagismo 

 Foram consideradas fumantes ativas, todas as gestantes que fumassem pelo 

menos um cigarro por dia há pelo menos seis meses; passivas: quando expostas 

diariamente à fumaça de cigarros em ambiente fechado; fumantes ocasionais: se 

fumassem menos de um cigarro/dia há pelo menos seis meses; ex-fumantes: se 
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depois de terem sido fumantes deixassem de fumar há pelo menos seis meses e 

não fumantes: se nunca fumaram ou fumam há menos de seis meses (SARRAF-

ZADEGAN et al, 2004). 

 

4.2.6.  Sedentarismo 

 Foi considerada sedentária aquela gestante que não fizesse atividade física 

nenhuma ou fosse muito pouco ativa (menos de 30 min, 3 x semana) (SIMÃO et al, 

2013). 

 

4.2.7.  Etilismo 

          Considera-se consumo abusivo de bebida alcoólica a ingestão de dois copos 

de chope ou duas taças de vinho ou uma lata de cerveja ou uma dose de destilado/ 

dia, nos últimos 30 dias, cerca de 10 doses/semana segundo a OMS (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION et al, 2004). 

 

           4.3.  Anormalidades gestacionais 

 Ao final das gestações indagou-se sobre a ocorrência de alterações 

gestacionais, através de contato telefônico com as mães. As alterações informadas 

pelas mesmas foram PE, partos prematuros (antes de 37 semanas) e DG, todos 

diagnosticados por seus médicos assistentes. As alterações foram associadas aos 

FRCV encontrados.  

 

 4.4.  Critérios de Inclusão 

 Gestantes com dezoito anos ou mais, em consulta de rotina pré-natal, com IG 

de até 20 semanas. Esta fase foi escolhida com intuito de afastar a influência nos 

níveis pressóricos e glicêmicos passíveis de ocorrer após este período, devido 

influência das alterações gestacionais.  

 

           4.5 - Critérios de Exclusão 

  Gestantes menores de dezoito anos, com doença cardiovascular já 

estabelecida ou com IG > 20 semanas. 
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           4.6.  Análise Estatística  

 Os dados apurados foram avaliados conforme as respostas obtidas nas 

entrevistas com questionário estruturado e retirados dos prontuários médicos.  As 

informações foram armazenadas em planilha EXCELL e apresentadas em números 

absolutos e relativos. As variáveis categóricas foram descritas através de proporções 

e as contínuas através das médias e desvios-padrão. As variáveis categóricas foram 

comparadas através do teste exato de Fischer, enquanto as variáveis numéricas 

foram comparadas através dos testes t de Student ou Mann-Whitney. As correlações 

foram estudadas através dos coeficientes de Pearson ou Spearman. O critério de 

significância estatística adotado foi o nível de 5%. O programa utilizado para as 

análises foi o EpiInfo 7 (CENTERS FOR DISEASE CONTROL, EUA).  

 

4.7.  Questões éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense 

sob o parecer número 741044  e  CAAE nº 31282714.0.0000.5243 em  06/08/2014.  
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5.  RESULTADOS  

 

Foram entrevistadas 94 gestantes no CMI, no período de agosto de 2014 a 

junho de 2015. Cinquenta e sete participantes (60,6%) fizeram os exames 

solicitados e compuseram a amostra do estudo.  Houve uma perda amostral de 37 

(39,4%) pacientes. Destas, seis (16,2%) não retornaram para uma segunda consulta 

alegando troca de médico ou unidade de atendimento. Outras seis (16,2%) mulheres 

foram excluídas do grupo por não terem realizado os exames solicitados. As 25 

(67,6%) restantes, não compareceram para uma segunda consulta e não puderam 

ser contatadas. A distribuição da população do estudo com suas principais 

características e alterações encontradas, está disposta na figura 1. 

                                                                                                                         

Figura 1. Fluxograma com a distribuição da população pesquisada e alterações encontradas 

 

   

Das 57 mulheres incluídas no estudo, 11 (19,3%) eram provenientes de área 

rural e 46 (80,7%) de área urbana.  A idade variou entre 18 e 42 anos, com média de 
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26,2 ± 6,8 anos.  A média de IG do grupo foi de 14,6 ± 3,3 semanas. Trinta e três 

(57,9%) eram multíparas. Trinta e duas (56%) delas se autodeclararam não brancas. 

Quanto à ocupação predominante, 68% possuíam atividades diversas e 32% não 

possuíam atividade remunerada. Trinta e uma (54,4%) possuíam ensino médio. No 

que tange à religião, a maioria, 36 (63,2%) eram protestantes. As características da 

população estudada estão dispostas na tabela 1. 

 

                                                                                                                      
Tabela 1: Características da amostra (n=57)  
 
Características 

 
(média ± DP) 

 
Idade (anos - 18 a 42)  

 
 26,2 ± 6,8  

 
Idade gestacional (semanas)  

 
14,6 ± 3,3 

 n % 

 
Multíparas 

 
33 

 
57,9 

 
Raça branca 
Raça negra 
Raça parda 
Raça amarela 

 
25                       
 16                       

     15                       
      01                         

 
43,9   

 28,1 
26,3   
1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Ensino médio 
Ensino fundamental 
Analfabeto 
Superior 

 
31 
24 
01 
 01                        

 
                     54,4    

                          42,1     
1,7   
1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Protestante 
Católica 
Nenhuma 
Espiritismo 

 
36 
15 
05 
01 

 
                      63,2  

                                26,3 
                                  8,8 

                                     1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Outras 
Do lar 
Empregadas domésticas 
Vendedoras 
Estudantes 

 
19 
15 
13 
07 
03 

 
                     33,3                                                                                                                                                                                                                            

26,3  
                                 22,6  

                      12,3 
                       5,3                                                                                                                                                              

 

 

  

Os dados sobre tabagismo, IMC, LDL, HDL, TG, glicose, HF de HAS e DM, 

PAD, PAS e idade das participantes de área urbana e rural foram correlacionados, 

mas apenas o IMC apresentou valor de significância (p=0,02). As variáveis 

correlacionadas das populações urbana e rural encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2: Variáveis relacionadas às participantes de área urbana e rural (n=57)  

 

 
Variáveis 

 
Área urbana 

(n=46) 

 
Área rural 

(n=11) 

 
Valor de p 

 

Sedentarismo 93,6% 100% 0,5542 

HF de HAS 80,8% 80% 0,6250 

HF de DM 51,9% 40% 0,3882 

HF de DAC 34,0% 30% 0,5595 

HDL baixo 21,3% 10% 0,3750 

 
TG elevado 

 
19,1% 

 
30% 

 
0,3504 

LDL elevado 6,4% 0% 0,5542 

HAS 4,26% 0% 0,6773 

Tabagismo 4,3% 0% 0,6773 

IMC        (kg/m
2
) 25,8 ± 6,0 22,0 ± 3,6 0,0247 

PAS       (média e DP) 109,6 ± 16,3 103,0 ± 8,2 0,1028 

PAD       (média e DP) 66,0 ± 11,2 65,0 ± 8,5 0,8121 

Idade     (média e DP) 25,5 ± 6,9 29,4 ± 5,9 0,0719 

 

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; HF: história familiar; DAC: doença 

arterial coronária; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes mellitus; TG: triglicerídeos; LDL: 

lipoproteína de baixa densidade; IMC: índice de massa corporal. 

 

 

 

 

 

 

Os dados do exame físico (IMC e a média dos níveis de pressão arterial 

sistólica e diastólica) e dos exames complementares (média dos níveis de lipídios) 

da amostra (n=57) encontram-se na tabela 3 e a distribuição das dislipidemias 

encontradas (n=22) está disposta na tabela 4. 
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Tabela 3.  Dados do exame físico e de exames laboratoriais (n=57) 

 
                                                                                                                                   
Dados                                                                                                                        (média ± DP) 

IMC (kg/m2)                                                                                                                 25,1  ±   5,8 

Pressão arterial sistólica  (mmHg)                                             108,4  ±  15,3 

Pressão arterial diastólica (mmHg)                                                                             65,8   ±  10,7 

Colesterol  total        (mg/dL)                                                                                     196,5   ±  40,0 

HDL-C colesterol     (mg/dL)                                                                                        61,1   ±  11,7 

LDL -C colesterol     (mg/dL)                                                                                      110,5  ±   32,1 

Triglicerídeos           (mg/dL)                                                                                      122,5   ±  47,5 

 

LDL-C (lipoproteína de baixa densidade); HDL-C (lipoproteína de alta densidade); IMC: índice de 

massa corporal      

            

 

 

Tabela 4.  Distribuição de dislipidemias encontradas (n=22) 

 
Dislipidemias 

    
      n 

    
     % 

 
Hipercolesterolemia LDL-C alto isolado (> 160)  

     
     01 

   
     1,7 

 
HDL-C baixo (isolado < 50) = 9; HDL-C <50 com  LDL-C > 160 = 
0;   ou  HDL-C com  TG > 150 = 2  

    
     11 

  
    19,3 

 
Hipertrigliceridemia (TG > 150) 

     
     08 

  
    14,0 

 
Hiperlipidemia mista  TG + LDL-C ( >150 e > 160)  

    
     02 

   
     3,5 

 

LDL-C: lipoproteína de baixa densidade; HDL-C: lipoproteína de alta densidade; TG: triglicerídeos          

 

 

Foram evidenciadas gestantes com FRCV. Como fatores principais observou-

se: 22 (38,6%) com dislipidemia; 11 (19,23%) com obesidade; 9 (15,8%) com 

história familiar precoce de DAC; quatro (7,0%) com HAS; duas (3,5%) tabagistas 

(figura 2 e tabela 5). Como outros fatores encontrados: sedentarismo em 54 (94,7%); 

HF de HAS em 47 (82,4%); HF de DM em 28 (49,1%) e sobrepeso em 13 (22,8%). 
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Figura 2.  Distribuição dos fatores de risco cardiovascular encontrados (n=57) 

   
 
HF; História Familiar; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; DM: Diabetes Mellitus; DAC: Doença 
Arterial Coronariana 
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Tabela 5.  Fatores de risco cardiovascular encontrados (n=57) 
 

 
 
 
 

 

           Diabetes e etilismo não foram evidenciados nessa população.  Todas as 

mulheres apresentaram pelo menos 1 FRCV. A maioria 43 (75,4%), apresentou 

mais de 2 (3,4 e 5) FRCV associados. 
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A distribuição de grupos com FRCV associados encontra-se na figura 3. 

 

 

Figura 3: Distribuição de grupos com fatores de risco cardiovascular associados (n=57) 
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As associações das anormalidades gestacionais com os FRCV encontram-se 

na tabela 6. 

 

 

Tabela 6. Anormalidades gestacionais e fatores de risco cardiovascular encontrados (n=14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anormalidades gestacionais 

 
Fatores de risco Cardiovascular 

presentes 

 
Pré-eclâmpsia (n=5) 
 todas < 26 anos 

 3 primíparas   

 
 3 sobrepeso, 2 obesidade 
 5 HF de HAS 
 3 HF de DM 
 1 HF de DAC 
 5 sedentarismo  

 
Pré-eclâmpsia superposta à HAS prévia (n=2) 
   32 e 42 anos (multíparas) 

 
Ambas: Obesidade; sedentarismo; HF de 
HAS; HF de DM; HF de DAC; HAS 

 
Diabetes Gestacional (n=2) 
19 anos (baixo peso);  
32 anos (obesa) 
 

 
 
Ambas com HF de HAS; HF de DM; 
sedentarismo 

 
Prematuridade (n=5)  
4 com idade > 26 anos  
 

 
Todas com  sedentarismo, HF de HAS e 
DM 
(2 também tiveram PE)  
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6.  DISCUSSÃO 

 

 O acompanhamento pré-natal ideal consiste em pelo menos seis consultas 

mensais durante o período da gestação (SERRUYA, 2004). Rotina esta, essencial 

para garantir uma gestação saudável e um parto seguro. Porém, é comum que esse 

protocolo não seja seguido. Alguns fatores contribuem em maior frequência, para 

que a gestante não compareça as consultas: a distância e a dificuldade de 

deslocamento até a unidade de saúde, a falta de atenção (TANAKAII, 2009) e 

qualidade do profissional que lhe atende (CABRAL et al, 2013) e a  escolaridade 

materna (DO ROSÁRIO TREVISAN et al, 2002; CABRAL et al,  2013). 

 Nesta pesquisa foram constatados motivos semelhantes que caracterizaram a 

perda amostral. Houve uma perda relevante de 37(39,3%) gestantes, onde seis 

(16,2%) alegaram trocar de médico ou unidade de saúde por não gostarem do 

atendimento oferecido. Outras seis foram excluídas por não fazerem os exames 

laboratoriais solicitados e a maioria 25 (67,6%), não retornou para uma segunda 

consulta. Foi evidenciado que cerca de 49% dessas mulheres possuíam ensino 

fundamental apenas, ou eram analfabetas e 18,9% moravam em zona rural, o que 

pode justificar, mesmo que parcialmente, a falta de compreensão sobre a 

importância do pré-natal bem feito ou mesmo a dificuldade de acesso para o 

mesmo.  

 A maioria (54,4%) das mulheres que participaram efetivamente da amostra do 

estudo possuía um grau maior de escolaridade em relação àquelas excluídas da 

pesquisa. Já foi evidenciado que a baixa escolaridade está significativamente 

associada à falta de qualidade da assistência pré- natal (DO ROSÁRIO TREVISAN 

et al, 2002; TANAKAII, 2009). 

 O perfil do grupo era de mulheres jovens, religiosas, provenientes de área 

urbana, multíparas e iniciando sua assistência pré-natal em período precoce como o 

recomendado, antes da 16º semana gestacional (DOMINGUES et al, 2012). 

 Cerca de 32% das participantes, não possuíam ocupação profissional 

específica (eram do lar ou estudantes). Estudo sobre perfil da assistência pré-natal 

entre usuárias de SUS mostrou que 73,2% das pacientes também encontravam-se 

fora do mercado de trabalho durante a gravidez (DO ROSÁRIO TREVISAN et al, 
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2002). Já em outro estudo mais recente com mulheres atendidas em um hospital 

universitário, cerca 33,8% também não exerciam atividades remuneradas (CHALEM 

et al, 2007). 

 Parâmetros relacionados aos FRCV (sedentarismo, lipídeos, níveis 

pressóricos, HF de HAS e de DM) foram correlacionados nos grupos provenientes 

de área rural e urbana e não ocorreu diferença significante. Porém, a análise 

apontou como significativa a correlação do IMC entre as gestantes de área urbana 

(25,81 ± 6,03 kg/m2) e de área rural (21,96 ± 3,62 kg/m2), onde o valor de p=0,02 foi 

encontrado. Sabe-se que a urbanização e industrialização direcionam para uma 

dieta ocidentalizada, com redução do consumo de frutas, cereais, verduras e 

legumes, a qual, aliada à diminuição progressiva da atividade física, converge para o 

aumento no número e casos de obesidade em todo o mundo (MARIATH, 2007).  

 Observou-se que o IMC acima de 25 kg/m2 se fez presente como média no 

grupo (22,8%). A Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2007 (MARIATH, 2007) já 

apontava que 22,5% das mulheres brasileiras com média de idade de 30 anos 

estavam acima do peso. Já os dados da pesquisa VIGITEL (2014) evidenciam 

40,6% de sobrepeso em mulheres de mesma faixa etária que as deste estudo. Este 

sistema que foi implantado em 2006 pelo Ministério da Saúde e provê dados anuais 

representativos da população adulta (≥ 18 anos) residente nas capitais dos estados 

brasileiros e no Distrito Federal que possuem telefone fixo.  

 A amostra apresentou um percentual impressionante de gestantes 

sedentárias (94,7%), o que contrasta com o encontrado nas mulheres de mesma 

faixa etária, na pesquisa das 27 capitais brasileiras e do Distrito Federal (49,7%) em 

2014, (DE RISCO, 2014) e na Pesquisa Nacional de Saúde em 2013, onde a 

prevalência foi em homens de área urbana (31,9%) (MIELKE et al, 2015). Dadas as 

características desse grupo, um maior sedentarismo pode ser compreendido se 

considerarmos a ocupação principal com atividades domésticas. 

 Este estudo evidenciou importante nível de obesidade (19,3%) nessas 

mulheres ainda no início da gestação. Um outro estudo transversal prospectivo com 

3300 gestantes em um hospital de ensino do Distrito Federal avaliou a obesidade 

pré-gestacional e encontrou uma prevalência de 19,7% de obesidade (CIDADE; 

MARGOTTO; PERAÇOLI, 2011), semelhante à esta pesquisa. 
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          Sabe-se que a obesidade pode levar ao aumento da morbidade e mortalidade, 

já que é considerada uma doença do grupo de DCNT com associação positiva para 

as DCV (VIEBIG et al, 2006). Por se tratar de fator de risco modificável, o excesso 

de peso no período pré-gestacional é de grande relevância por ser um dos mais 

importantes fatores de risco à saúde materna e a gestante obesa deve ser 

considerada de alto risco. É recomendável que as mulheres estejam com o peso o 

mais próximo possível do normal antes da concepção (CIDADE; MARGOTTO; 

PERAÇOLI, 2011). 

  É fato conhecido que a obesidade central (localização abdominal de gordura) 

está relacionada à quantidade de tecido adiposo visceral e se mostra mais 

associada a distúrbios metabólicos e riscos cardiovasculares como dislipidemias, 

HAS e DM.  A medida da circunferência abdominal é um dos parâmetros 

necessários para avaliar a síndrome metabólica que, quando presente, auxilia na 

avaliação de RCV da mulher (DE CARDIOLOGIA et al, 2013). Porém, por sofrer 

interferência na gestação, este parâmetro não foi utilizado neste estudo.  

  Apesar dos níveis médios de lipídeos do grupo estarem dentro dos limites de 

normalidade, foi encontrado número considerável de gestantes dislipidêmicas 

(38,6%). Em 2012, um estudo longitudinal com 204 gestantes, em ambulatório pré-

natal de maternidade pública, evidenciou dislipidemia em 47,3.% (SANTOS et al, 

2012). Já no Brasil, em 2014, a frequência do diagnostico médico relatado de 

dislipidemia na faixa etária de mulheres de 24 a 35 anos, que corresponde à faixa 

média de idade deste grupo (26 anos), foi de 10,6%, (DE RISCO, 2014), ou seja, 

bem menor do que a encontrada neste estudo.  

Nesta pesquisa, observou-se que 19,3% possuíam HDL baixo. Já foi visto no 

ERF que mulheres com HDL baixo apresentam maior risco relativo de eventos CV 

que os homens (LLOYD-JONES et al, 2006).  Já o aumento de 1% das lipoproteínas 

de alta densidade está associado a uma redução de risco de 2 a 4% (COLE; 

LOBSTEIN, 2012). 

 Foram encontradas 14% de gestantes com hipertrigliceridemia. Vale à pena 

lembrar que durante a gestação, em função das alterações hormonais, pode ocorrer 

aumento dos TG, em geral, por volta da metade do terceiro trimestre. Logo, essas 

mulheres, devido sua idade gestacional, possuíam ainda um potencial risco de 

exacerbação dos níveis sanguíneos de TG e quilomícrons. A hipertrigliceridemia 
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também é um dos fatores que compõem a SM, condição esta, de risco para 

ocorrência de pré-eclâmpsia (RUIZ; GONZALES-GALLEGOS; MIRANDA-NAVIA, 

2014). 

  Embora na pesquisa Vigitel (2014) o consumo abusivo de bebidas alcoólicas 

no Brasil tenha sido mais frequente nesta faixa etária, sem diferença entre os sexos, 

nesta amostra, nenhuma das gestantes se declarou etilista. Quanto ao tabagismo, 

duas declararam ser fumantes. Esses dados podem ser entendidos dado o aspecto 

religioso do grupo.  

 Através de busca ativa após o término das gestações, foram detectadas 

algumas anormalidades gestacionais relevantes e relacionadas com os fatores de 

RCV encontrados, como: DG, prematuridade e PE. A partir disso, algumas 

considerações podem ser inferidas. 

DM não foi evidenciada neste grupo, porém o DG ocorreu em duas mulheres 

(3,5%). No Brasil, segundo dados levantados pelo Segundo Estudo Brasileiro de 

Diabetes Gestacional (WEINERT, Letícia Schwerz et al, 2011),  a prevalência de DG 

é de 7%. De acordo com um estudo realizado por Santos (2012) em uma 

maternidade pública, o DG apareceu em 3,4% das gestantes. Como fatores de risco 

para DG e DCV, foi evidenciado que uma delas possuía hipertensão e obesidade 

grave (IMC: 40,8 kg/m2); as duas possuiam história familiar de DM. A história familiar 

de DM é considerada um forte fator de risco para DG, com relato de aumento de 

68% no risco para a doença (SOLOMON; WILETT; CAREY, 1997). As duas também 

eram sedentárias. Chama atenção o número de FRCV que aqui se somam, com 

destaque para o grau de obesidade.  

Pesquisas determinaram a porcentagem de DG que poderia ser atribuível ao 

IMC elevado pré-gestacional em população de 22.767 mulheres obtida no período 

de 2004 a 2006. Considerando o excesso de peso como um fator de risco 

independente, calcularam o risco atribuível para cada categoria (sobrepeso, 

obesidade, obesidade grave) e concluíram que quase metade dos casos de DG 

poderiam ser evitados se houvesse normalização do peso pré-gestacional 

(SELIGMAN et al, 2006). 

O parto pré-termo, antes de 37 semanas, ocorreu em 5 gestantes. Todas elas 

tinham antecedentes de HAS e de DM, doenças que também são causas de 

prematuridade. Todas eram sedentárias e duas delas apresentaram PE associadas. 
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Estudos epidemiológicos mostram um aumento do RCV em fases mais tardias da 

vida em mulheres com história de PE e que o risco é maior se a prematuridade está 

associada, quando, geralmente a PE é mais grave (KAAJA; GREER, 2005). 

As médias dos valores pressóricos das participantes do estudo encontravam-

se dentro da normalidade. Em relação à presença de HAS, esta foi encontrada em 

quatro (7,0%) gestantes. No decorrer da gestação, duas delas (de 32 e 42 anos), 

desenvolveram PE superposta. As duas eram brancas, multíparas, já tinham história 

de HG prévia e apresentavam a associação de FRCV (pelo menos três).  Cinco 

outras mulheres que não eram hipertensas desenvolveram PE também. Todas eram 

sedentárias, sem idade de risco para PE (> 40 anos). Quatro se declararam negras.  

Ao todo, PE foi evidenciada em 7 (12,3%) participantes de nossa amostra. 

Dentre as características desse grupo específico, a cor e o excesso de peso 

chamam atenção como fator de risco em comum para HAS. O sobrepeso e a 

obesidade pré-gestacional também foram FR para pré-eclâmpsia em estudo de perfil 

metabólico de maternidade pública no nordeste onde PE foi encontrada em 9,8% 

(SANTOS et al, 2012). Um alto IMC pré-gravídico ou no início da gravidez, também 

está associado com um risco aumentado tanto de PE como de HG (THADHANI, 

1999; SEELY, 2003). 

 Como fatores de risco para PE, foram evidenciados no grupo: uma gestante 

com idade > 40 anos (42 anos); primiparidade em três e, novamente, o IMC elevado 

em todas. Mulheres com PE parecem ter um risco aumentado de desenvolver DCV. 

A resistência à insulina, a obesidade e o diabetes, são FR em comum à PE e às 

DCV. Todos são marcadores para a DCV precoce e parecem contribuir para a 

disfunção endotelial da PE.  (ROBERTS; COOPER, 2001).  

A prevenção primária com um diagnóstico e tratamentos mais agressivos 

gerando maior sobrevida pode vir através da identificação precoce da mulher com 

alto risco para DCV (ROBERTS; COOPER, 2001). Dessa forma apesar do RCV da 

mulher avaliado pelo ERF em geral ser baixo, o risco de evento à longo prazo pode 

ser elevado se apresentar muitos fatores de risco associados, como é o caso da 

maioria das que participaram deste estudo. Quanto maior o número de FR e sua 

intensidade, maiores as chances de uma mulher apresentar um evento 

cardiovascular no futuro (MINAME; GEBARA; SANTOS, 2007) 
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  Se fôssemos classificar pela estratificação da American Heart Association, 

todas as participantes desta pesquisa já seriam consideradas como pelo menos “em 

risco”, pois todas tem pelo menos um FRCV. A maioria das gestantes, 43 (75,4%), 

se somarmos quem tem mais que dois FR (três, quatro ou cinco), apesar da faixa 

etária reduzida, concentra muitos FR associados. 

 É importante salientar que tradicionalmente, as diretrizes de FR focam a 

avaliação dos fatores individualmente, como o controle da hipertensão, da 

dislipidemia e do diabetes. Isso resulta em uma ênfase muito grande para elevações 

de valores em fatores isolados, em vez de uma visão do risco como multifatorial 

(SARAIVA, 2004). 

  Apesar da pequena amostra do trabalho, observou-se importante prevalência 

e associação de fatores de risco cardiovascular em uma população jovem, não 

contemplada por nenhum escore de risco cardiovascular específico. A pesquisa de 

antecedentes familiares de HAS e DM já faz parte das consultas pré-natais.  O 

presente trabalho sugere que a incorporação do lipidograma e a identificação de 

antecedentes familiares de DAC poderiam agregar valor na estratificação do risco 

CV nesta população. Por outro lado, o controle de fatores de risco modificáveis, em 

particular, a redução do peso e a prática regular de atividades físicas, poderia 

influenciar positivamente no prognóstico.  

  Algumas limitações do estudo devem ser consideradas na interpretação dos 

resultados:  

- A população avaliada é a que estava disponível, constituindo amostra de 

conveniência pequena e muito seletiva com pequena variação de idades e hábitos. 

Isto pode minimizar diferenças significativas entre os fatores correlacionados; 

 - A localização das mulheres, devido às mudanças frequentes de números 

telefônicos e de endereço, impediu maior expansão da pesquisa em relação ao “n” 

amostral.  

- O desenho transversal do estudo limita também a possibilidade de interpretar as 

associações encontradas como relações de causa e efeito.  

- Por serem dados colhidos em prontuário e autorrelatados, há o viés de informação 

seja por esquecimento, omissão, ou fidelidade dos mesmos. 

- Pesquisa de nível sócio econômico, fatores relacionados à dieta e medida da 

circunferência abdominal para pesquisa de SM, não fizeram parte deste estudo.  
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  As limitações desta pesquisa não invalidam os resultados encontrados, pois 

trata-se de um estudo transversal que apenas levanta hipóteses. O ideal seria 

realizar uma coorte prospectiva, acompanhando as gestantes durante todo o pré-

natal e depois no puerpério, avaliando, em associado, as condições do concepto e 

as possíveis repercussões na saúde do binômio mãe/filho. 

A elaboração e implementação de estratégias de controle, prevenção e 

promoção de saúde são necessários em nível de saúde pública para diminuir os 

alarmantes índices de morbidade e mortalidade vinculados às DCNT, mais 

especificamente às DCV e a identificação dos fatores de risco a elas associados.  

 

7.  CONCLUSÕES 

           Os fatores identificados por ordem de prevalência foram: sedentarismo, HF de 

HAS, HF de DM, dislipidemia, sobrepeso, obesidade, HF de DAC, HAS e tabagismo.    

           As mulheres que evoluíram com anormalidades gestacionais apresentaram 

de três a cinco fatores de risco associados.  

 Evidenciou-se, portanto, importante associação de FRCV numa população 

jovem e  não contemplada com nenhum escore de risco específico. 
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Anexo 1. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Fatores de risco para doença cardiovascular em gestantes atendidas no Centro Materno 

Infantil no município de Teresópolis-RJ   

Pesquisador Responsável: Rosiane Fátima Silveira de Abreu  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefone para contato: (21) 994803254  

Nome do voluntário: ____________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos      R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): _______________________________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

          A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Fatores de risco para doença cardiovascular em 

gestantes atendidas no Centro Materno Infantil no município de Teresópolis-RJ” 

          Este trabalho tem por objetivo avaliar a presença de condições que possam levar a doenças do coração futuramente. 

Para entrar na pesquisa concorda em responder a um questionário sobre o tema e permite que o pesquisador responsável 

tenha acesso aos dados de sua ficha médica. Sabe que na consulta de pré-natal são solicitados exames de sangue de rotina e 

que participando da pesquisa, realizará junto, exames para avaliar a quantidade de gorduras no seu sangue. Sabe que não há 

risco de participar desta pesquisa, já que só responderá a algumas perguntas.  Caso seja detectada alteração do seu colesterol, 

está ciente de que será encaminhada ao ambulatório do próprio pesquisador.  Deste modo estará colaborando para que 

avaliem o risco de gestantes desenvolverem doenças do coração no futuro e para que tomem os cuidados necessários para 

evitar essas doenças. Sabe ainda que: 

1. Esta pesquisa NÃO trará qualquer interferência direta em seu acompanhamento médico.   

2. Qualquer informação a seu respeito será mantida sob segredo médico.  

3. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo pesquisador. 

4. Poderá ter acesso aos resultados da pesquisa a qualquer momento.   

5. O resultado da pesquisa será publicado em trabalhos e revistas científicas, tendo garantido o sigilo pessoal dos seus 

dados. 

6. Poderá retirar este consentimento a qualquer momento, sem prejuízo ao seu atendimento. 

 

 Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informada e 

concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável legal por 

____________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntária, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Teresópolis, _____ de __________________ de _________ 

________________________________________                                        ______________________________             

Nome e assinatura da participante ou seu responsável legal                             Nome e  assinatura do responsável 
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Anexo 2. 

FICHA DE COLETA DE DADOS 

UNIDADE: CMI/ PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS                                                                                                

Data: ____/_____/________ 

Nome:_________________________________________________________Idade:________ 

Naturalidade:________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Município:______________________Estado:____Profissão::___________________ 

Religião:_____________________________ 

(   ) Área rural          (   ) Área urbana  

Raça declarada: (   ) Branca  (   ) Negra   (  ) Parda     (   ) Amarela 

Outra:..................................................... 

Escolaridade:    (   ) Fundamental           (   ) Médio        (   ) Superior   

HISTÓRIA DOS FAMILIARES  (PRIMEIRO GRAU):             

(   ) HAS       (   ) DM          (   ) AVE         (   )  DAC (angina; IAM)       (   )  História de Arritmias 

(morte súbita) Outras:__________________________ 

HISTÓRIA DA GESTANTE: 

Número de gestações:_____tipo de parto/s (prévio/s): vaginais:____cesáreas:_____ 

Aborto   (     )   Não         (      )  Sim   quantos:___________________    

Idade gestacional: __________________________ 

Peso (prévio  à gestação):_______Kg    Altura:_________cm      

IMC (prévio a gestação):___________________________ 

Peso atual:__________Kg 

Tabagismo:  Passivo   (   )  Sim        (    )  Não  

                      Ativo    (   ) Não         (    )  Sim     ___cigarros/dia há___anos   

                      (   ) Parou de fumar há menos de 6 meses 

Sedentarismo (pratica exercícios físicos, no mínimo três vezes por semana, durante mais ou menos 30 

minutos por dia):   (    )   Sim                  (   )  Não   

Etilismo :          (    )  Não      (   )   Sim   

  

 

 2 cp de chope ou 2 tç de vinho ou 1 Lt de cerveja ou 1 dose de 

destilado/ dia  
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Colesterol T:________ Triglicerídeos:_________  HDL:________   LDL:__________ 

Diabetes:  (    )   Não       (   ) Sim      (     ) Gestacional (prévio) 

(glicose de jejum > 110 mg/dl e / ou a utilização de insulina ou hipoglicemiantes orais) 

Uso de medicação:  (   ) Não          (   )  Sim  Qual:_____________________________ 

Hipertensão Arterial:   (   ) Não     (   ) Sim    tempo:_________________________  

PAS:______mmHg       PAD:_____________   mmHg    ( sentada)   

Hipertensão gestacional  prévia   (   )     Sim          (     )   Não 

História de Arritmia     (   )  Não                     (    )  Sim      qual:__________________________ 

Outras doenças:     (   )   Não        (    )  Sim      qual:___________________________ 

Nasceu com alguma doença do coração? (   ) Não  (   ) Sim  

Qual:______________________________________ 

Já fez alguma cirurgia cardíaca?    (  ) Não          (  ) Sim  

Qual:______________________________________ 
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Anexo 3.  Declaração de Instituição Coparticipante 
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Anexo 4.  Parecer CEP 

 

 

 

 


