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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual foram levantados dados sobre 

a gestação e os fatores de risco do desenvolvimento de estrias nesse período. A 

gestação é um período o qual ocorrem muitas alterações fisiológicas, inclusive 

alterações cutâneas. Uma das alterações cutâneas é a estria gestacional que surge 

com o estiramento da pele devido a uma perca da capacidade de sintetizar 

colágeno, elastina e fibrilinas. Existem fatores que contribuem consideravelmente 

para o surgimento das estrias são eles: fatores genéticos, ganho de peso, idade 

materna, hidratação, variação de pele e o peso do recém nascido. O conhecimento 

sobre os fatores de risco é de suma importância pode auxiliar na prevenção da 

mesma. 

INTRODUÇÃO 

O surgimento de estrias é um considerado um processo de natureza estética, 

por não gerar incapacitação física ou alteração da função cutânea. Porém o 

aparecimento de estrias pode levar a depressão devido ao sentimento de baixa 

autoestima (HERNANDEZ-PÉREZ; COLOMBO-CHARRIER; VALENCIA-IBIETT, 

2002). 

           A etiologia das estrias ainda é caracterizada como desconhecida devido as 

divergências existentes nas literaturas. Porém existe conceito baseado no 

estiramento da pele com fatores genéticos, com alterações endócrinas e com a 

secreção de relaxina durante a gravidez. A idade materna, variação da pele, e o 

peso do recém-nascido, são alguns dos motivos para a predisposição para estrias 

(WATSON et al., 1998; SALTER; KIMBALL, 2006; VIENNET et al., 2005; CHO et al., 

2006; RODRIGUES, 2004; GUIRRO; GUIRRO,2004; SEIBLOLD et al., 2000; MAIA 

et al.,2009). 

           As estrias são consideradas um processo degenerativo cutâneo, porque 

perde a capacidade de sintetizar colágeno, elastina e fibrilinas, causando assim uma 

alteração no tecido conjuntivo. As estrias possuem características musculosas e 

lineares, inicialmente na 25ª semana aparece na cor rosada, podendo vir 

acompanhada de prurido local, na maioria das vezes há possibilidade de ser uma 

inflamação dérmica, após o parto diminui consideravelmente a espessura, porém 

permanecem como cicatrizes esbranquiçadas. Esteticamente atingem a autoestima 



feminina por alterar visualmente a aparência da pele (SOUSA et al.,2014; VIENNET 

et al., 2005; MAIA et al., 2009). 

OBJETIVO 

Descrever os fatores de risco de estrias gestacionais. 

METODOLOGIA 

         Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Para a mesma foram utilizadas as 

bases de dados científicos como Scielo, Lilac, Medline entre outras além de teses e 

dissertações com os seguintes descritores: gestação, fatores de risco e estrias. 

Como critério de inclusão para a seleção do material pesquisado foram 

considerados os materiais tanto em língua portuguesa quanto inglesa, na íntegra, 

escritos por profissionais da saúde e que contemplam os objetivos da pesquisa. 

DESENVOLVIMENTO 

           A hidratação da pele é considerada a forma mais correta para evitar o 

aparecimento de estrias na gestação. É indicado a aplicação de hidratantes pelo 

menos 2 vezes ao dia, com fórmulas a base de uréia, vitamina E, lanolina e óleos, 

porém apenas os óleos não previnem as estrias. Existe a contra indicação da 

hidratação dos mamilos, porque a pele dessa região precisa estar mais endurecida 

para aguentar a sucção do bebê durante a amamentação. O controle de peso ainda 

é a melhor recomendação indicada as gestantes pelos profissionais de saúde 

(SALLET, 2003). 

            É na gestação que acontece várias modificações na mulher, na estética 

podemos acompanhar esse estágio para ajudar na parte do bem estar da gestante 

com a orientação de médicos, ajudando a gestante tanto na gestação como após, 

mantendo-as mais bonita e saudável sem que haja esse aparecimento de estrias na 

pele, ou até mesmo melhorando ou acabando com o aspecto dessas estrias (CALVI 

et al.,2008). 

RESULTADOS 



             Os estudos indicaram que os fatores de risco mais preponderantes para o 

aparecimento das estrias são: a idade gestacional, em que as gestantes mais novas 

apresentaram mais estrias, o peso adquirido na gestação, a falta de auto cuidado 

com a pele e o fator genético. 
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