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RESUMO 
 
A Pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva que aparece por volta de 20 semanas de 
gestação, sendo de grande importância na saúde pública, pois afeta o binômio mãe-filho. O 
enfermeiro na atenção básica é um dos profissionais que atente a gestante e que tem o 
importante papel na detecção precoce dessa patologia hipertensiva, prevenindo assim suas 
complicações e fazendo as devidas orientações. O presente trabalho tem o objetivo de 
destacar a atuação do Enfermeiro na detecção precoce da Pré-eclâmpsia, visando assim à 
promoção da saúde e prevenção dos agravos. Para atender o objetivo foi feita uma pesquisa 
bibliográfica, em bancos de dados fidedignos, com seleção de artigos específicos, relacionados 
ao tema e citação dos mesmos. De acordo com a pesquisa concluiu-se que a Pré-eclâmpsia é 
uma doença que pode causar danos a gestante e seu bebê, caso não detectada já no início e 
que o Enfermeiro tem papel relevante nessa detecção e nas diversas orientações a gestante. 
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ABSTRACT – 

Pre-eclampsia is a hypertensive disease that appear arond 20 weeks of gestation, being of 
great importance in public health, since it affects the mother-clid binomial. The nurse in bacic 
care is one of the professional that attends the pregnant woman and who has the importante 
role inthe early detectionof hypertensive pathology, thus preventing trheir complications and 
making the necessary guidelines. This study aims to highilight the role of nurses inthe early 
detection of pre-eclampsia,aiming to promote health and prevent injuries. In order to meet the 
pbjective, a bibliographical search was made, in trustworthy databases, with selection of the 
same. According to the research it was concluded that pre-eclampsia is a diesease that can 
cause damage to pregnantwomwn and their babies, if not detected at the beginning and that the 
nurse playsa relevant role in this detection and in this various guidelines pregnant woman. 
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1. INTRODUÇÃO 
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A Pré-eclâmpsia é um tema que vem sendo cada vez mais pesquisado, 

devido ser uma complicação que põe em risco o período gestacional e 

puerperal, sendo considerada uma das principais causas de mortalidade 

materno-fetal (CUNHA; OLIVEIRA; NERY, 2007). 

A Pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva que ocorreq durante a 

gestação, podendo causar danos tanto a gestante como a seu concepto 

(CUNHA; et al. 2009). 

De acordo com o Brasil (2012), a detecção precoce e o tratamento 

correto dessa doença hipertensiva são primordiais para a saúde materno- 

infantil e tem como objetivo proteger a mãe dos possíveis agravos como 

hemorragia cerebral, parto prematuro, hipoperfusão placentária, hipóxia, baixo 

crescimento intrautero e óbito fetal. 

Muitos acreditam que a Eclâmpsia é a pior complicação da Pré- 

eclâmpsia, mas não sabem que as gestantes vão a óbito mais por pré-eclâpsia 

do que por sua complicação, mostrando assim a importância de seu 

diagnóstico ser feito o mais precocemente possível (OLIVEIRA;  

KARUMANCHI; SASS, 2010). 

A mortalidade materno-infantil é considerada um grande problema de 

Saúde Pública. Neste sentido faz se necessário prestar uma assistência de 

qualidade as gestantes. O Enfermeiro é um dos profissionais que prestam 

cuidados a mulher no Pré-natal, o mesmo deve estar apto para prestar tal 

atendimento com qualidade, detectando possíveis agravos e prevenindo danos 

que possam prejudicar á saúde da gestante e de seu bebê (CUNHA; 

OLIVEIRA; NERY, 2007). 

Coelho et al. (2004), faz um questionamento acerca da Pré-eclâmpsia, o 

mesmo pergunta se o atendimento á gestante na atenção básica tem surtido 

efeito, se essa intercorrência gestacional tem sido detectada no início e se com 

isso tem se evitado suas complicações como os partos prematuros, abortos e a 

mortes das mães. 

Sendo a Pré-eclâmpsia, um risco a saúde materno-fetal, sendo ainda um 

problema de Saúde Pública e para responder o questionamento do autor citado 
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acima, o presente trabalho tem o objetivo de destacar a atuação do Enfermeiro 

na detecção precoce da Pré-eclâmpsia, visando assim à promoção da saúde e 

prevenção dos agravos. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo tratou de uma pesquisa descritiva, tendo como 

objetivo destacar a atuação do Enfermeiro na detecção precoce da Pré- 

eclâmpsia. 

A pesquisa iniciou-se no mês de Março de 2018 até Agosto do mesmo 

ano, onde foi realizada uma pesquisa bibliográfica em banco de dados 

fidedignos nas seguintes ferramentas de busca: Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), Biblioteca Virtual de Teses e Dissertações da Universidade de 

São Paulo (USP), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Bireme, Literatura Latino- 

Americano em Ciências de Saúde (Lilacs), no buscador eletrônico: Google 

Acadêmico. 

O acesso feito via internet utilizou as palavras chaves em Português: 

Pré-eclâmpsia, enfermagem. 

A seleção dos materiais foi a primeira etapa, seguido de leitura dos 

artigos e resumo dos mesmos de acordo com os objetivos esperados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 
De acordo com Morais, et al. (2013) é possível evitar as complicações da pré- 

eclâmpsia, desde que aja um atendimento qualificado feito pelos profissionais 

que acompanham as gestantes no pré-natal. 

Cunha, et al. (2009) concorda com o autor acima e reafirma, que um 

atendimento feito com qualidade durante o pré-natal, vendo a gestante de 

forma integral pode sim contribuir para a diminuição da mortalidade materna, 

além de mostrar outros benefícios à saúde da mãe e da criança que está sendo 

gerada. 

Ficou claro que o Enfermeiro é um dos profissionais que atua no 
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atendimento da mulher gestante, sendo este o profissional que mais se destaca 

no atendimento do Pré-natal, pois está qualificado para prestar tal atendimento 

através de cuidados de prevenção e promoção a saúde (RODRIGUES; 

NASCIMENTO;ARAUJO, 2011). 

 

 
4. CONCLUSÃO 

 

Ficou evidente a importância da Pré-eclâmpsia para a saúde pública, 

quais os seus riscos a gestação e a necessidade do profissional no 

atendimento as mulheres no período gravídico. 

Sendo a detecção precoce através do histórico das gestantes e seus 

sinais e sintomas a melhor forma de prevenir e tratar essa patologia. 

Observou-se ainda a necessidade do enfermeiro estar capacitado e apto 

para prestar tal atendimento com qualidade. 
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