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RESUMO 

Vivenciar a gestação é um momento incomparável na vida de uma mulher, porém nos últimos anos a 

mulher tornou-se mais independente e participativa no mercado de trabalho induzindo-a a postergar a 

gravidez. Considera-se a idade materna um fator de risco, principalmente, após os 35 anos, pois os 

extremos da vida reprodutiva estão associados à maior presença de complicações. Assim este 

trabalho tem como objetivo descrever as complicações gestacionais vivenciadas pela mulher 

contemporânea frente à maternidade tardia. Foram utilizados, na construção do artigo: artigos, 

periódicos científicos, teses, dissertações, livros e cartilha do Ministério da Saúde. Os autores 

apontam para a incidência maior de complicações maternas e perinatais nas gravidezes nessa fase 

da vida da mulher. Pode-se entender, portanto, a necessidade de preparo da enfermagem na 

assistência a essa população bem como o perfeito acompanhamento nas gestações consideradas de 

alto risco. 
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ABSTRACT 

Pregnancy is an unparalleled moment in a woman's life, but recent years the woman became more 

independent and participatory in the labour market by inducing her to postpone pregnancy. Maternal 

age is considered a risk factor, especially after 35 years as the extremes of reproductive life are 

associated with greater presence of complications. This work has the objective to describe the 

gestational complications experienced by contemporary women front of late motherhood. Were used 

in the construction of this article: articles, scientific journals, theses, dissertations, books and textbook 

of the Ministry of health. The authors point to the higher incidence of maternal and perinatal 

complications in pregnancies at this stage of the life of the woman. You can understand, therefore, the 

need to prepare the nursing in assistance to this population as well as the perfect accompaniment in 

considered high-risk pregnancies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gravidez é uma fase única na vida de uma mulher, assim após ficar sabendo 

que está grávida, ela vive sensações indescritíveis com o novo ser que se 

desenvolve dentro de seu ventre, considerando-o como um processo singular que 

envolve o universo da mulher, de seu parceiro e também de seus familiares 

(SANTOS et al., 2016). 

Nos últimos anos, as mulheres mudaram seus perfis de vida, proporcionando 

uma maior participação feminina no mercado de trabalho, diminuição progressiva 

dos índices de natalidade e um adiamento da gestação (CANHAÇO et al., 2015). 

Trata-se de um período em que as mulheres contemporâneas exercem papéis que 

antes eram masculinos, priorizando as carreiras profissionais e estudos, adiando 

sistematicamente o projeto de ter filhos (LOPES; DELLAZZANA-ZANON; BOECKEL, 

2014). 

A idade materna ao ter o filho é um fator importante relacionado ao óbito infantil, 

sobretudo quando há adiamento da maternidade durante o período reprodutivo 

feminino (LIMA, 2013). 

O Conselho da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia em 1958 

definiu que as pacientes primíparas com 35 anos ou mais seriam, a partir de então, 

consideradas primigestas idosas. Porém, autores consideram a idade materna 

avançada a partir dos 40 anos ou mais (BIANCO et al., 1996; SEOUD et al., 2002; 

VERCELLINI et al., 1993). 

Segundo Brasil (2010) considera-se fator de risco a gestante que possuísse 

idade maior que 35 anos, exigindo-se assistência especial na realização do pré-

natal.  

A maternidade tardia desperta preocupação do ponto de vista obstétrico, pois os 

extremos da vida reprodutiva estão associados à maior presença de complicações 

perinatais (CANHAÇO et al., 2015). 

De acordo com Ziegel e Cranley (2008) as gestantes idosas podem sofrer 

diversas complicações como: placenta prévia, deslocamento prematuro da placenta, 

hemorragia pós-parto, trabalho de parto disfuncional e bebês pequenos para a idade 

gestacional. Mas, apenas a idade é responsável pela maior incidência de doenças 



genéticas em neonatos, como por exemplo, há maior risco de incidência de filhos 

com Síndrome de Down, ocasionada pela trissonomia do cromossomo XXI. 

De acordo com o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC 

(2014), no município de Itapeva houve um número expressivo de gestantes 

consideradas idosas, após os 35 e até 54 anos, nos últimos cinco anos, conforme 

pode-se ver abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando este fato e a importância da temática, o objetivo do presente 

estudo é descrever as complicações gestacionais vivenciadas pela mulher 

contemporânea frente à maternidade tardia. 

 

 

 

Ano 
Total de 

gestantes 

 
35 a 54 
anos 

 
35 a 39 
anos 

 
40 a 44 
anos 

 
45 a 49 
anos 

 
50 a 54 
anos 

2014 1.465 132 103 26 3 - 

2013 1.427 129 105 24 - - 

2012 1.412 102 78 23 1 - 

2011 1.409 125 101 24 - - 

2010 1.393 133 105 24 3 1 

2009 1.395 113 86 25 2 - 

Tabela 1: Dados de gestantes segundo o DATASUS – SINASC, 2014 

 

Fonte: < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvsp.def>. 



2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi iniciada em agosto de 2016 e continua em andamento com a 

finalidade de ser construído o trabalho de conclusão de curso. Considera-se este 

trabalho de acordo com os conhecimentos técnicos, uma pesquisa bibliográfica, pois 

foi realizado um levantamento bibliográfico relacionado às complicações 

gestacionais vivenciadas pela mulher contemporânea frente à maternidade tardia. E 

segundo os objetivos técnicos, considera-se descritiva e exploratória, porque buscou 

conhecer os fatos e descrever as características da temática. 

Para esta elaboração, buscou-se artigos, e periódicos científicos, teses, 

dissertações e livros, de fontes fidedignas com a utilização do buscador eletrônico 

Google acadêmico, do acervo disponível na biblioteca da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), das revistas eletrônicas, através do Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e da cartilha do Ministério da Saúde. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÔES 

 

Pesquisa efetuada por Abreu et al. (2014) evidenciou que das 138 gestantes que 

fizeram o pré-natal no Centro Integrado de Atenção à Mulher e da Adolescente, em 

Três Pontas (MG), 27,5% gestantes possuíam mais que 35 anos, destas, apenas 

31,6% participaram da pesquisa, sendo que 25% apresentaram hipertensão arterial 

na gravidez, 16% relataram presença de varizes ou descolamento de placenta. Além 

disso, 59% relataram ter satisfação mesmo com os riscos corridos, 25% disseram 

sentir medo e 8% relatou sentir-se incapaz e com maturidade ao descobrir a 

gestação. Para os autores as complicações de uma gestação tardia podem ser 

controladas com um bom planejamento e pré-natal adequados. 

Estudo realizado por Andrade et al. (2004) no Hospital do Servidor Público 

Federal, “Francisco Morato Oliveira, em São Paulo (SP), verificou entre 2160 

gestantes que 1028 tinham idades a partir de 35 anos. Destas, 47% realizaram parto 

cesárea. Na divisão de grupos de idade, 12,5% das gestantes de 35 a 39 anos 

tiveram partos prematuros, 10,7% dos recém-nascidos nasceram com baixo 

peso,1% foram a óbitos fetais; já para o grupo acima dos 40 anos, resultou em 

16,5% de partos prematuros, 15,7% de recém-nascidos com baixo peso e 5,5% a 

óbitos fetais. Os autores evidenciaram que obtiveram uma frequência maior de 



gestantes tardias do que encontrada na literatura, sendo que no grupo de 35 a 39 

anos as condições maternas são associadas aos comprometimentos fetais, por isso 

médicos preocupados com o bem estar fetal e para assegurar um prognóstico 

adequado, indicam a cesárea como via de parto na maioria das vezes, aumentando 

a incidência deste procedimento. A alta taxa de prematuridade foi encontrada em 

mulheres acima dos 40 anos de idade e também recém-nascidos com baixo peso, 

fazendo com que pudesse ocorrer índices aumentados de mortalidade perinatal. 

Constataram que a idade avançada pode sim elevar riscos, mesmo em mulheres 

saudáveis, principalmente em gestantes acima dos 40 anos, deixando claro a 

necessidade de mais estudos relacionados à temática e um seguimento 

especializado do pré-natal nas gestantes na faixa etária elevada. 

Estudo realizado por Glasser et al. (2011) no Sheba Medical Center de janeiro de 

2004 a junho de 2008 com 131 gestantes de 45 a 65 anos de idade, 31,2% 

relataram doenças pré-gestacionais como hipotireoidismo, hipertensão, diabetes 

mellitus e doenças cardíacas, sendo que 25% havia sofrido cirurgia ginecológica. 

Destas, 105 tinham 45 a 49 anos, 30,3% já possuam uma ou mais doenças crônicas 

antes do período gestacional, entretanto, 42,9% relataram ter desenvolvido diabetes 

mellitus gestacional, 36,3% hipertensão gestacional, 17,1% pré-eclâmpsia, 92,4% 

optaram pela cesárea como via de parto e 35% dos recém-nascidos apresentaram 

peso abaixo de 2500 gramas. Os autores destacaram que as informações adscritas 

proporcionam saber os riscos diretos e indiretos à gestante e à criança. Estas 

complicações poderiam ser sanadas a partir do estabelecimento de políticas de 

saúde obstétricas e outras pesquisas deveriam ser realizadas enfatizando as 

consequências em longo prazo da maternidade tardia. 

O estudo realizado por Dietl et al. (2015) no Hospital Universitário de Würzburg 

nos anos de 2006 a 2011 com 1804 gestantes de 35 a 39 anos, sendo que destas, 

37,1% apresentaram obesidade gestacional, 53,5% tiveram parto espontâneo e 

10,5%, diabetes mellitus gestacional. Nesta idade, 35% eram nulíparas, 2,5% 

apresentaram placenta prévia e 23,4% tiveram os batimentos cardíacos fetais não 

estabilizados Já gestantes a partir de 40 anos apresentaram 39,3% de obesidade 

materna, 12,3% desenvolveram diabetes mellitus gestacional e 6,9% desenvolveram 

pré-eclâmpsia. Nesta idade evidencia também com 11,4% de bebês pequenos para 

a idade gestacional e 33,7% transferidos para a clínica pediátrica. Para os autores é 



preciso uma abordagem ao paciente de forma individualizada e específica da 

doença em relação ao pré-natal oferecido a mulheres grávidas em idade avançada. 

Santos et al. (2009) relatam na sua pesquisa realizada no Serviço de Obstetrícia 

e Ginecologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, 

ocorrida de julho a dezembro de 2006 com 2196 pacientes, que 141 eram gestantes 

idosas (>= 35 anos), sendo que destas, 73.8% não eram brancas, 26,9% eram 

casadas,41,1% apresentavam renda superior a dois salários mínimos e apenas 13% 

frequentaram o pré-natal na quantidade preconizada pelo Ministério da Saúde, com 

seis ou mais consultas. Observaram que 5,7% dos recém-nascidos obtiveram 

índices de Apgar menores que sete no quinto minuto e elevado risco de 

desenvolvimento de depressão neonatal, além disso, gestantes de idade avançada 

tiveram risco elevado em quatro vezes mais de desenvolver pré-eclâmpsia e 

aproximadamente seis vezes mais chances de ruptura de membranas comparadas 

às gestantes de idade adulta, de 20 a 34 anos. Para os autores, mulheres com 

idades maiores de 35 anos apresentam piores resultados perinatais e então haveria 

a necessidade de uma atenção especializada e um pré-natal supervisionado. 

Na pesquisa de Gravena et al. (2012) realizada no Hospital Metropolitano de 

Sarandi (PR) a partir da consulta às fichas obstétricas, é possível evidenciar mais 

uma vez dados sobre gestantes com idade a partir de 35 anos. Das 1255 mulheres, 

138 delas foram consideradas gestantes idosas. Os resultados perinatais chamaram 

a atenção e foram considerados negativos, pois 18,1% dos recém-nascidos eram de 

baixo peso, 12,5% nasceram com macrossomia, 11,6% prematuros (com menos de 

37 semanas gestacionais), 25% pós-termo (a partir de 42 semanas).  Os autores 

relatam que as gestantes idosas se tornam cada vez mais comuns na prática 

obstétrica, nessa faixa etária apresentam resultados perinatais adversos com mais 

frequência, principalmente o baixo peso ao nascer, pois este fator pode-se implicar 

em mortalidade. Tornando-se fundamental expandir as informações e os resultados 

desfavoráveis nessa pesquisa para que as mulheres possam buscar 

acompanhamento com o pré-natal desde o início da gravidez, contribuindo para o 

monitoramento pela equipe de saúde e minimizando os riscos para a gestante e 

para a criança.  

 

 

 



4. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, percebe-se a relevância da problemática sobre maternidade 

tardia, pontuando os estudos descritos a incidência de complicações gestacionais e 

em mulheres consideradas gestantes idosas com consequentemente repercussão 

para o bebê no período perinatal.  

A maioria dos autores citados relata que a idade influencia na qualidade do 

percurso gestacional e que mesmo tendo um poder socioeconômico elevado e 

sendo casadas, ou seja, com apoio social, não impede que as mulheres com 35 

anos ou mais possam sofrer complicações nesse período. 

Diante dos dados acima, fica claro que as doenças como hipertensão e diabetes 

mellitus gestacional são as que mais se evidenciam, porém riscos como 

descolamento de placenta e obesidade também podem ser encontrados e 

diagnosticados. 

Além disso, complicações fetais como recém-nascidos prematuros, pós-termos, 

com baixo peso, macrossomia e mortalidade neonatal podem explicar uma maior 

incidência de cesarianas em mulheres de idade materna avançada. 

Portanto, esta pesquisa contribui para uma visão diversificada sobre a gestação, 

principalmente nas gestações de alto risco. A assistência deve ser pautada nos 

possíveis riscos durante esse período, devendo o profissional os conhecer para que 

os cuidados possam ser executados com êxito. 
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