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Resumo 

Objetivo: caracterizar as gestantes endocrinopatas, 
atendidas no setor secundário pela 3ª regional de saúde 
do Paraná. Metodologia: estudo transversal, 
retrospectivo de abordagem quantitativa. Foram 
analisados indicadores de saúde de 941 
gestantes endocrinopatas atendidas no Ambulatório de 
Alto Risco Gestacional dos Campos Gerais. As variáveis 
avaliadas foram: diagnóstico de endocrinopatia; idade; 
cidade de origem; idade gestacional na primeira consulta, 
trimestre gestacional e desfecho da consulta. 
Resultados: maioria das mulheres eram de Castro, 
tinham médias de 28 anos de idade e 22 semanas de 
gestação, o diagnóstico mais frequente foi o 
hipotireoidismo, e a maior parte, a partir da primeira 
consulta, continuou sendo acompanhada pelo 
ambulatório de alto risco. Conclusão: é essencial 
conhecer o perfil das gestantes para saber os 
determinantes que podem agravar a saúde e ajudá-las a 
melhorar a qualidade de vida, sendo o enfermeiro 
contribuinte para a prevenção dos prejuízos gerados pela 

gestação complicada.  

Introdução  

A gestação é um momento de intensas transformações no 
organismo feminino, podendo levar a inúmeras alterações 
nos sistemas que compõe o corpo da mulher inclusive o 
sistema endócrino. Neste período, o sistema endócrino 
sofre adaptações que muitas vezes geram algumas 
patologias (CABRAL, 2018). Dentre as patologias ligadas 
à tireóide, as que mais levam a gestação ao alto risco são 
o Hipotireoidismo e o Hipertireoidismo. Além das 
patologias ligadas a tireoide outra desordem do sistema 
endócrino é a Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) 
(ALMEIDA, 2015; PINHEIRO, 2019; OLIVEIRA, 2014) 

Material e Métodos 

Estudo transversal, retrospectivo de abordagem 

quantitativa. Foram analisados indicadores de saúde de 

941 gestantes endocrinopatas atendidas no Ambulatório 

de Alto Risco Gestacional (AARG) dos Campos Gerais. 

As variáveis avaliadas são: diagnóstico de 

endocrinopatia; idade; cidade de origem; idade 

gestacional na primeira consulta, trimestre gestacional e 

desfecho da consulta. Preceitos éticos e legais foram 

atendidos. 

Resultados e Discussão 

Foram analisadas 941 gestantes endocrinopatas, 
atendidas pelo AARG. Destas, (315/33,48%) moravam 
em Castro. O diagnóstico mais frequente foi  
Hipotireoidismo (585/62,17%), seguido de DMG 

(245/26,04%). Todavia, o trimestre gestacional de maior 
prevalência foi o segundo (427/45,38%) e o desfecho do 
atendimento na primeira consulta no AARG foi a 
permanência do Pré-Natal pelo alto risco gestacional 
(852/90,54%). Todavia, quanto a idade, a média foi de 28 
anos. A média da Idade Gestacional (IG) foi de 22 
semanas.  Quanto a associação entre as variáveis a partir 
do teste Qui-quadrado, evidenciou que o trimestre 
gestacional esteve associado ao diagnóstico (p=0,000) e 
ao desfecho final do atendimento no AARG (p=0,000). 
Assim, o hipotireoidismo foi o diagnóstico mais 
encontrado nos trimestres (71,70%; 67,21% e 48,34%), 
respectivamente. Destaca-se que o segundo diagnóstico 
mais frequente nos três diferentes trimestres gestacionais 
foi o DMG (11,32%, 20,84% e 43,71 nos trimestres 
respectivamente). Ao se verificar a associação entre o 
trimestre gestacional e os desfechos, observou-se que 
nos 3 trimestres o desfecho mais frequente foi o 
Acompanhamento de alto risco (93,87%; 94,38 e 82,78% 
nos trimestres) (p=0,000). Para quaisquer dos municípios 
de origem, o diagnóstico mais comum foi o 
hipotireoidismo (p=0,000).  

Conclusão  

De acordo com o presente estudo, há muitas 
alterações no período da gestação, inclusive no sistema 
endócrino. Os resultados deste estudo mostraram que a 
maioria das mulheres eram de Castro, tinham 28 anos em 
média, uma média de 22 semanas de gestação, o 
diagnóstico mais frequente foi o hipotireoidismo, e a maior 
parte, a partir da primeira consulta, continuou sendo 
acompanhada pelo ambulatório de alto risco. É essencial 
conhecer o perfil das gestantes para saber os 
determinantes que podem agravar a saúde e ajudá-las a 
melhorar a qualidade de vida, sendo o enfermeiro 
contribuinte para a prevenção dos prejuízos gerados pela 
gestação complicada. 
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