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RESUMO 

Os distúrbios hipertensivos da gravidez (HDP) são um grupo de distúrbios que incluem pré-

eclâmpsia, hipertensão gestacional, eclâmpsia e hipertensão crônica. O HDP tornou-se um 

problema de saúde pública mundial devido à sua alta incidência. Estudos globais mostraram 

que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia estão associadas a maior mortalidade materna e morbidade 

no pré-natal, parto prematuro e bebês pequenos para a idade gestacional. Objetivou-se 

analisar a incidência e prevalência de distúrbios hipertensivos da gravidez em gestantes de 

diferentes países do mundo. Quanto à estratégia de pesquisa, foi realizada uma busca na base 

de dados PubMed, utilizando a seguinte sintaxe: Arterial Hypertension AND Pregnant 

Women AND Incidence AND Prevalence para estudos publicados entre 2018 e 2022. Os 

principais achados deste estudo evidenciam que a prevalência de HPD é alta entre as 

gestantes, levando em consideração condições pré-existentes e aquelas com a doença durante 

a gestação. A HDP está presente em altas taxas em todo o mundo, manifestando em gestantes 

de todas as idades e sendo a maior causa de morte. 
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INTRODUÇÃO 

Os distúrbios hipertensivos da gravidez (HDP) são um grupo de distúrbios que 

incluem pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, eclâmpsia e hipertensão crônica. A pré-

eclâmpsia é definida como hipertensão de início recente diagnosticada após 20 semanas de 

gestação ou, em alguns casos, pós-parto (ACOG PRACTICE BULLETIN NO, 2019). 

As definições de pré-eclâmpsia evoluíram ao longo do tempo e variam de acordo com 

as diretrizes da Organização Mundial da Saúde; no entanto, há consenso de que a pré-

eclâmpsia é um distúrbio sistêmico heterogêneo. A pré-eclâmpsia ocorre em 2-8% das 

gestações e é uma das causas mais comuns de morte materna e perinatal em todo o mundo. 

Embora os avanços na medicina materno-fetal tenham levado a uma redução na eclâmpsia, 



 
principalmente por meio de melhores cuidados pré-natais e intervenções preventivas, a 

prevalência de pré-eclâmpsia aumentou nos últimos 30 anos (KHAN, et al, 2020). 

Uma gestante é considerada hipertensa se sua pressão arterial for maior ou igual a 

140/90 mmHg em duas ocasiões consecutivas (YIGZAW, et al, 2015). Os distúrbios 

hipertensivos da gravidez são o termo geral para a pressão arterial elevada durante a gravidez. 

Inclui hipertensão gestacional (HPI) (sem proteinúria), pré-eclâmpsia (com proteinúria) e 

eclâmpsia (pré-eclâmpsia com convulsões), hipertensão gestacional e hipertensão crônica 

(BUREAU, 2012). 

Segundo Poon, et al. (2018) os fatores contribuintes incluem aumento dos fatores de 

risco associados, como obesidade materna e outras condições pré-existentes, bem como 

aumento da idade materna, infertilidade e gestações múltiplas. O HDP materno também afeta 

fortemente os custos dos cuidados de saúde. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, (2011) às doenças hipertensivas da 

gravidez tornaram-se um problema de saúde pública mundial devido à sua alta incidência. 

Estudos globais mostraram que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia estão associadas a maior 

mortalidade materna e morbidade no pré-natal, parto prematuro e bebês pequenos para a 

idade gestacional. Mulheres com HDP têm cinco vezes mais chances de morrer no período 

perinatal do que mulheres sem HDP. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a incidência e prevalência de distúrbios 

hipertensivos da gravidez em gestantes de diferentes países do mundo. 

 
METODOLOGIA 

Para realizar este estudo, optou-se por realizar uma revisão sistemática por meio de 

estudos cronológicos para descrever e sintetizar as evidências sobre o tema na literatura, ou 

seja, a questão da pesquisa. 

Os critérios de inclusão do estudo foram: (i) o artigo deve ser original e quantitativo 

(excluindo editoriais, cartas ao editor, artigos teóricos, estudos de caso e estudos 

qualitativos); (ii) o estudo ser baseado em hipertensão arterial em gestantes; (iii) artigo 

fornece dados quantitativos sobre a prevalência de hipertensão arterial na gravidez; (iv) 

totalmente gratuito; (v) disponível em inglês entre 2018 e 2022. 

Quanto à estratégia de pesquisa, foi realizada uma busca na base de dados PubMed, 

utilizando a seguinte sintaxe: Arterial Hypertension AND Pregnant Women AND Incidence 

AND Prevalence. Também utiliza um filtro condicional para estudos publicados entre 2018 e 



 
2022, nessa atitude, com o objetivo de obter um conhecimento mais próximo da atual 

"tecnologia de ponta". 

Após a busca, foi encontrado um total de 30 artigos, dos quais 21 foram excluídos por 

unanimidade pelos autores. Artigos que a hipertensão arterial estava em segundo plano 

(N=15) e não forneceu dados epidemiológicos sobre a prevalência da variável neste estudo 

(N=6). Após os métodos e procedimentos acima, 9 artigos foram selecionados para a primeira 

leitura. Após leitura aprofundada, 3 artigos foram utilizados para uma revisão sistemática. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A ocorrência da síndrome hipertensiva da gravidez permite complicações maternas e 

fetais. Entre as gestantes com síndrome hipertensiva, 54,9% tiveram alguma complicação 

durante a gestação, sendo o parto prematuro a complicação mais comum, representando 

44,4% (KERBER; MELERE, 2017). 

Dados da literatura sugerem que a classificação do estado nutricional materno pré-

gestacional e o ganho de peso gestacional desempenham um papel decisivo nos desfechos 

gestacionais maternos e fetais. Vários estudos têm sugerido que a obesidade materna é um 

problema de saúde pública devido aos seus benefícios para complicações na gravidez, como 

diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial. A fim de melhor apresentar os dados e as 

respostas à questão central. Os artigos serão apresentados em ordem cronológica (quadro 1). 

1. Os autores Abadi Kidanemariam Berhe, Getachew Mullu Kassa, Gedefaw Abeje 

Fekadu e Achenef Asmamaw Muche (2018) realizaram um estudo sobre a prevalência de 

distúrbios hipertensivos da gravidez na Etiópia: uma revisão sistêmica e meta-análise. Os 

estudos foram realizados de 1990 a 2016. Esta revisão incluiu um total de 258.602 mulheres 

grávidas na Etiópia. Dos treze artigos incluídos para o estudo de prevalência, sete avaliaram 

PIH enquanto seis estudos mostraram a prevalência de HDP incluindo hipertensão crônica. A 

análise de subgrupo por classificação de HDP mostrou prevalência de PIH, 6,29% (IC 95% = 

(4,60,7,97) e HDP incluindo hipertensão crônica, 5,79% (IC 95% = (4,07, 7,51). Análise 

adicional dos tipos de HDP também mostrou uma prevalência combinada de pré-

eclâmpsia/eclâmpsia de 5,47% (IC 95% = (3,71, 7,22) (BERHE, et al, 2018). 

2. Quanto ao estudo de Ning Zhang , Jing Tan , HaiFeng Yang e Raouf A. Khalil 

realizaram um trabalho sobre os riscos comparativos e preditores de gravidez pré-eclâmptica 

no mundo oriental, ocidental e em desenvolvimento em 2020. O estudo foi iniciado pelo 

cálculo da incidência média de EP de 4 estudos diferentes usando duas abordagens. Na 

primeira abordagem, dividiu-se a soma do número de casos de PE dos 4 estudos diferentes 



 
pela soma do número de gestantes nas 4 respectivas coortes. Na segunda abordagem, 

calculou-se a média das 4 incidências relatadas de EP dos 4 estudos diferentes para calcular 

as médias ± SEM, o que permitiu comparar estatisticamente a incidência média de EP em 

diferentes países e regiões (ZHANG, et al, 2020). 

3. Os pesquisadores Emanuela Spadarella, Veruscka Leso, Luca Fontana, Angela 

Giordano e Ivo Iavicoli realizaram um estudo sobre os fatores de Risco Ocupacional e 

Transtornos Hipertensivos na Gravidez: Uma Revisão Sistemática no ano de 2021. A 

qualidade da evidência foi avaliada por meio da escala de Newcastle–Ottawa. Dos 745 

registros identificados, 27 foram elegíveis. Em uma primeira investigação, encontraram uma 

incidência cumulativa de 5,1% de HDP em mulheres empregadas, enquanto nenhum caso de 

HDP foi determinado em não empregadas (95% IC limite inferior 1,1). Além disso, 

encontraram um risco significativamente aumentado de PE em mulheres que trabalham 

versus mulheres que não trabalham (OR 2,3, IC 95% 1,2–4,6) (SPADARELLA, et al, 2021). 

 
Quadro 1. Resultados dos estudos analisados 

 

Número Ano 
Publicação 

Autores Tipo de 
estudo 

País Quantidade de 
pessoas 

1 2018 BERHE, A. 
K, et al 

Revisão 
sistêmica e 
meta-análise 

Etiópia 258.602 mulheres 

2 2020 ZHANG, 
N, et al 

Revisão 
sistemática 

Países do oriente e 
ocidente 

Mundo oriental 
(2,27%), mundo 
ocidental (3,3%), 
Oriente Médio 
(3,22%), África 
(4,18%) e América 
Latina (4,65%) 

3 2021 SPADARE 
LLA E, et 
al 

Revisão 
sistemática 

Itália 745 registros de 
mulheres 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Os principais achados deste estudo evidenciam que a prevalência de HPD é alta entre 

as gestantes, levando em consideração condições pré-existentes e aquelas com a doença 

durante a gestação. A HDP está presente em altas taxas em todo o mundo, manifesta-se em 

gestantes de todas as idades e é a maior causa de morte (SOUSA, et al. 2020). 



 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prevalência e os fatores de risco de hipertensão gestacional identificados neste 

estudo são semelhantes aos encontrados na literatura. Fatores de risco maternos e fetais, 

como diabetes mellitus, excesso de peso, história de hipertensão induzida pela gravidez em 

gestações anteriores e parto prematuro, têm demonstrado estar associados à prevalência 

dessas síndromes hipertensivas induzidas pela gravidez. 

No entanto, percebe-se que a assistência à mulher do pré-natal ao pós-parto interfere 

nos fatores de risco associados à hipertensão gestacional e deve ser incorporada à assistência 

à gestante com um pré-natal de qualidade, com atenção especial à prevenção. O diagnóstico e 

a intervenção precoces levam à gravidez sem ou com redução dos fatores de risco maternos e 

fetais. 
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