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RESUMO 

 

A trombofilia se caracteriza a partir de complicações do processo de coagulação 

sanguínea na pessoa, e, em gestante, se ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo 

uteroplacentar durante a gestação. A trombofilia pode ser de origem adquirida, quando 

resultante de condições clínicas, ou hereditária no qual as condições genéticas 

elevam o risco da trombofilia. O objetivo do trabalho foi realizar uma revisão 

bibliográfica sobre diagnóstico de trombofilia em gestantes através de exames 

laboratoriais. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o levantamento 

de dados, entre os meses de agosto e setembro de 2021, por meio da base de dados, 

Scielo e Google Acadêmico. Dessa forma, a fundamentação teórica da pesquisa 

inicia-se com o conceito da trombofilia, diferenciando a trombofilia hereditária da 

trombofilia adquirida, apontando, em seguida os fatores de risco, já que os eventos 

trombóticos venoso podem aumentar em até seis vezes o perigo no decorrer da 

gravidez. Apresenta alguns estudos publicados com abordagem científica sobre 

trombofilia, demonstrando os resultados dessas pesquisas publicadas. O trabalho tem 

continuidade, sendo discutido como pode ser realizado o diagnóstico da trombofilia, 

tratando-se de um processo difícil, pois as mulheres podem ser assintomáticas, ou 

apresentarem sintomas inespecíficos, dessa forma, aborda algumas formas de 

tratamento da doença, principalmente, apontando a utilização de anticoagulantes. Ao 

concluir a pesquisa, verificou-se que o diagnóstico da trombofilia é importante para o 

bem estar materno e fetal. Portanto, devem ser realizados exames laboratorais, por 

meio de testes de coagulação e testes imunológicos para detectar a presença dos 

AAFs., após o diagnóstico da trombofilia, a gestante deve realizar um tratamento 

medicamentoso com antitrombóticos e em casos mais agudo utiliza-se 

anticoagulantes. 

 

Palavras-chave: Trombofilia. Gestação. Anticoagulante. Diagnóstico. Coagulação. 
 

ABSTRACT 

Thrombophilia is characterized by complications of the blood clotting process in the 

person, and in pregnant women, if there is a decrease in uteroplacental blood flow 

during pregnancy. Thrombophilia may be of acquired origin, when resulting from 

clinical or hereditary conditions in which genetic conditions increase the risk of 

thrombophilia. The aim of this study was to conduct a literature review on the diagnosis 

of thrombophilia in pregnant women through laboratory tests. For this, a bibliographical 

research was carried out with the data collection, between August and September 

2021, through the database, Scielo and Google Scholar. Thus, the theoretical basis of 

the research begins with the concept of thrombophilia, differentiating hereditary 

thrombophilia from acquired thrombophilia, then pointing out risk factors, since venous 

thrombotic events can increase the danger up to six times during pregnancy. It 

presents some published studies with a scientific approach on thrombophilia, 

demonstrating the results of these published researches. The work has continuity, 

being discussed how the diagnosis of thrombophilia can be made, being a difficult 

process, because women may be asymptomatic, or present nonspecific symptoms, 

thus, addresses some forms of treatment of the disease, mainly, pointing to the use of 

 



 

 

anticoagulants. At the conclusion of the research, it was found that the diagnosis of 

thrombophilia is important for maternal and fetal well-being. Therefore, work tests 

should be performed, through coagulation tests and immunological tests to detect the 

presence of AAFs., after the diagnosis of thrombophilia, the pregnant woman should 

perform a drug treatment with antithrombotics and in more acute cases anticoagulants 

are used. 

 

Keywords: Thrombophilia. Gestation. Anticoagulant. Diagnosis. Treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A trombofilia é uma desordem multigênica causada por alterações hereditárias 

ou adquiridas, sendo definida como uma predisposição para a trombose, podendo ser 

classificadas em hereditárias e adquiridas (SERRANO, 2008). 

As trombofilias hereditárias são condições genéticas que aumentam o risco de 

doença tromboembólica e podem ocorrer devido a inibição insuficiente da cascata de 

coagulação, por mutações com perda funcional ou por atividade coagulante 

aumentada através de mutações com ganho de função (ALMEIDA, 2010). 

A trombofilia é uma tendência à trombose resultante de alterações hereditárias 

(deficiência de proteína C, proteína S e antitrombina; mutação do fator V Leiden e 

mutação do gene da protrombina). 

As trombofilias adquiridas acontecem devido à presença de anticorpos 

antifosfolípides, principalmente os anticorpos anticardiolipina, o anticoagulante lúpico 

e anticorpo anti-β2-glicoproteína  

A trombofilia adquirida (síndrome antifosfolípide - SAF) que leva a um estado 

de pró-trombose, predispondo as pessoas a apresentarem trombose venosa ou 

arterial (NASCIMENTO; HAMERSCHLAT, 2019). 

A hiper-homocisteinemia e a resistência à proteína C ativada são trombofilias 

derivadas da combinação de fatores hereditários e adquiridos (FIGUEIRÓ-FIHO, 

2012). Portanto as gestantes são 4 a 5 vezes mais propensas a desenvolver 

tromboembolismo venoso (TEV) do que as mulheres não grávidas. A gravidez está 

associada a alterações fisiológicas que afetam a coagulação e o sistema fibrinolítico. 

A instabilidade neste sistema leva a um estado de hipercoagulabilidade, resultando 

em risco aumentado de tromboembolismo venoso (TEV) (BRASIL, 2019). 

Para a identificação da trombofilia, é preciso que seja realizada uma 

investigação minuciosa, visto que, não existe um método padronizado para seu 

rastreamento. Para isso, devem ser realizados ensaios AT, PC e PS, testes de 

resistência APC e/ou FVL e FII20210A. Este panorama pode ser complementado 

pelas investigações laboratoriais para a APS, sendo recomendada, a realizaçãodos 

testes de rastreio da coagulação, o tempo de trombina para pesquisar anormalidades 

do fibrinogênio. O rastreamento da trombofilia deve ser complementado por meio da 

medição da pressão plasmática, homocisteína e tipagem sanguínea (BERECZKY et 

al., 2015). 
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A trombofilia vem sendo considerada nos últimos anos, uma das principais 

causas de morbimortalidade gestacional, por isso é fundamental o correto diagnóstico 

desta patologia em gestantes (SIMÕES et al., 2016). 

Diante do exposto, a presente pesquisa tem por objetivo, realizar uma revisão 

bibliográfica sobre diagnóstico de trombofilia em gestantes, através de exames 

laboratoriais. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O método utilizado para o desenvolvimento desse artigo foi a pesquisa 

bibliográfica, visto que ela, “tem como objetivo fundamental descobrir respostas para 

problemas, mediante o emprego de procedimentos científicos” (GIL, 2010, p. 42). 

O levantamento de dados para essa pesquisa foi realizado no mês de agosto e 

setembro de 2021, por meio da base de dados, Scielo e Google Acadêmico, onde 

foram selecionadas publicações sobre, diagnóstico de trombofilia em gestantes 

através de exames laboratoriais. Assim, foi realizada a busca dos termos “trombofilia”, 

“gestantes” e “exames laboratoriais” no idioma português, selecionando artigos 

científicos completos, publicados na íntegra, trabalhos apresentados em anais, 

monografias, dissertações e teses.  

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Conceito de trombofilia 

 

A trombofilia é uma condição de hipercoagulabilidade definida como a 

tendência à trombose venosa decorrente de alterações hereditárias ou adquiridas da 

coagulação ou da fibrinólise (D'AMICO, 2003; JONG, 2015; STEVENS et al., 2016; 

WANG et al., 2017). 

A gestação também é uma situação em que a coagulabilidade do sangue 

encontra-se alterada, e nessa fase acontece o aumento de fatores pró-coagulantes e 

redução dos fatores que atuam inibindo o processo de coagulação, assim, a gravidez 

é considerada um estado pró-trombótico. A maioria dessas alterações é fisiológica e 

visa limitar a hemorragia que ocorre no momento do parto (ARIAS-SOSA et al., 2018; 

BARROS et al., 2014; OLIVEIRA,VALIM, 2018). 
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Para que se tenha um parto dentro da normalidade é preciso uma gravidez 

tranquila, que a mãe e o filho estejam saudáveis, mas para que isso aconteça, é 

preciso haver uma conexão os aspectos fetais e maternos. 

A figura abaixo mostra a tríade de Virchow, que é o esqueleto do processo de 

trombogênese, caracterizado por três pontos que podem levar ao trombo, sendo eles: 

trauma venoso, estase venosa e hipercoagulabilidade. 

 

 

Fonte: Kumar; Abbas; Aster, 2003. 

 

O desequilíbrio da hemostasia normal é dado pelos fatores pró-coagulantes e 

anticoagulantes naturais, sendo que estes fatores podem atuar de formas 

independentes ou interdependentes, exercendo diferentes graus sobre o processo de 

trombogênese (BRANDÃO et al., 2013). 

A lesão endotelial pode se formar devido a dois fatores: lesão física do endotélio 

e endotélio disfuncional. A lesão endotelial inibe as vias inibidoras da coagulação em 

alguns segmentos, consequentemente reduz a atividade antitrombótica de forma 

significativa (CINES et. al., 1998; FRANCO, 2001; BLANN, 2004; MEISSNER et. al., 

2007). 

A estase venosa pode ser apontada como o principal aspecto provocador da 

trombose, entretanto, somente esse aspecto não é suficiente para que o quadro 

trombótico se instale. Assim, o acontecimento concomitante de hipercoagulabilidade 

ou de lesão vascular eleva o risco de se formar um trombo (STONE et al., 2017, p. 

276). 
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A trombofilia atua e influência na circulação sanguínea do útero placentário, 

onde acontecem os eventos trombolíticos e modificações da invasão e implantação 

trofoblástica, causando os problemas vasculares na placenta. Logo, é preciso que o 

desenvolvimento da circulação do útero placentário seja satisfatório, para que a 

gravidez tenha êxito (ABRANTE, 2015). 

Assim, no período de gravidez, diante da redução da atividade fibrinolítica e 

dos inibidores naturais (antitrombina III, proteína C e proteína S), elevação de 

fibrinogênio e dos fatores de coagulação II, VII e X, é preparado um estado de 

hipercoagulabilidade. 

A trombofilia tem um dos principais motivos de mortalidade gestacional tem sido 

nos últimos anos: 

 

Com incidência de aproximadamente 0,05-0,3% das gestações, ocorrendo 
com igual frequência nos três trimestres e no pós-parto. Em grávidas que 
apresentam histórico prévio de tromboembolismo, o risco de recorrência 
chega a atingir 12%. O tromboembolismo pulmonar ocorre em 15 a 25% dos 
casos de trombose venosa profunda não tratada, sendo responsável por taxa 
de mortalidade materna de 12 a 15%, sendo necessário tratamento adequado 
uma vez diagnosticado o quadro trombótico (SIMÕES et al., 2016, p. 56). 

 

Um dos aspectos que levam a eventos trombóticos durante a gravidez é a 

constrição da veia cava inferior e da veia ilíaca esquerda, pois, elas contribuem para 

a insuficiência venosa. Um exemplo que está relacionado a morbidade obstétrica é a 

Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo (SAF), pois ela afeta a estabilidade fisiológica 

da gestação (GIBBINS; SILVER, 2015; KALIL et al., 2008; BRAZÃO et al., 2010). 

 

As trombofilias são disfunções hemostáticas que carreiam uma predisposição 
para as ocorrências de tromboses venosas e arteriais. Condições hereditárias 
e adquiridas incluídas na fisiopatologia ocasionam um processo de 
hipercoagulabilidade aumentando o risco no desenvolvimento da trombose 
(LIMA; BORGES, 2012; GARCIA; FRANCO, 2001; FIGUEIRÓFILHO et 
al.,2012). 

 

Existem estudos de que a SAF se apresenta frequente e persistente na 

coagulação e, isso acontece devido à mudança na regulação da homeostasia da 

coagulação sanguínea. Já a função patogênica dos anticorpos que descrevem a 

síndrome é de origem especulativa (SANTAMARIA et al., 2005; LORENZI, 2013). 

A figura 1 mostra os mecanismos fisiológicos que compreendem o 

desenvolvimento na SAF. Entre eles estão a o aumento da agregação e adesão dos 
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fosfolipídeos de membrana de plaquetas quando ligados aos AAFs, assim como a 

associação desses anticorpos à presença de lesão endotelial, gerando uma condição 

para a ocorrência trombótica (SANTAMARIA et al., 2005). 

 

 

Figura 1 - Mecanismos patogênicos na sindrome antifosfolipídeo. Fonte: HANLY, 2003. 

 

As trombofilias são classificadas em dois tipos: trombofilias adquiridas e 

trombofilias hereditárias. As trombofilias adquiridas, tem como resultado a presença 

de anticorpos antifosfolipídeo (AAFs), onde os principais anticorpos são a 

anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e o anticorpo anti-beta2- glicoproteína I 

(β2GPI). (KOZLOWSKY; TAVARES; BORGES, 2018). 

As trombofilias hereditárias tem maior são situações genéticas que pode ter 

maior chance de doença tromboembólica provocado por meio da ação da inibição da 

cascata de coagulação oportuno das mutações com redução da função ou mediante 

da elevação da atividade coagulante por mutações de ganho de funcionalidade 

(TORRES, 2017). 

As trombofilias hereditárias são caracterizadas por deficiência de fatores 

anticoagulantes (antitrombina, proteína S e proteína C), anormalidades dos fatores 

pró- coagulantes e mutações genéticas (Fator V Leiden, gene G20210A da 

protrombina, gene C677T, variante termolábil da enzima metilenotetra-hidrofolato 

redutase MTHFR) (KOZLOWSKY, TAVARES, BORGES, 2018).    

A trombofilia adquirida mais importante, responsável pelo aumento de risco de 

TEV na gravidez é a Síndrome Antifosfolipídica (SAF) que pode cursar com 

manifestações venosas e arteriais (KOZLOWSKY, TAVARES, BORGES, 2018). 

Segundo Veríssimo et al. (2010) a SAF, tem maior predominância entre as mulheres, 
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podendo ser de origem primária ou secundária. É primaria quando os anticorpos 

contra os fosfolipídios de membrana aparecem sem qualquer doença relacionada e, 

secundária quando surgem ligados a outras patologias como, por exemplo, o Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (LOUZADA JUNIOR et al., 1998). 

De acordo com Ramos (2018) a trombofilia adquirida é resultante de um fator 

de estado clínico, como por neoplasia e/ou síndrome antifosfolipídeo, ainda por 

utilização de medicamentos como os anticoncepcionais orais (RAMOS et al., 2018). 

 

Quadro 1. Síntese da trombofilia Hereditárias e Adquiridas e as principais mutações e 

efeito. 

TROMBOFILIA MUTAÇÃO EFEITO 

HEREDITÁRIA 

Fator V de Leiden A691G (FV Q506) 
(Cromossomo 1) 

Fator V ativado 
resistente à ação da 
proteína C ativada 

Protrombina Mutante G20210A Aumento dos níveis 
séricos e da função 
prócoagulante da 
protrombina 

Deficiência de antitrombina Múltiplas, autossômicas 
dominantes 

Reduz função: Inativa a 
trombina, fatores X e IX 

Deficiência de Proteína C Múltiplas, autossômicas 
dominantes 

Reduz função: Inibi os 
fatores V e Vll ativados 

Deficiência de Proteína S Múltiplas, autossômicas 
dominantes 

Reduz função: Cofator 
da atividade 
anticoagulante da 
proteína C 

ADQUIRIDAS 

Hiper-homocisteinemia Deficiência de ácido 
fólico, vitamina B6 e B12 

Aumento da 
concentração sérica de 
homocisteína 

Síndrome Antifosfolípides  Produção de anticorpos 
trombogênicos 

Alteração da função 
fosfolipídios da 
membrana, promovendo 
os eventos trombolíticos 

Fonte: BAPTISTA, (2017). 

 

3.2 Fatores de risco 
 

Os eventos trombóticos venoso podem aumentar em até seis vezes o perigo 

no decorrer da gravidez, e, também, é um dos fatores significativos que acarretam a 
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morte da mãe, ou do feto nesse período. Seis semanas após o parto, durante o 

puerpério, há um risco alto de ocorrência da trombose (GARCIA; FRANCO, 2001).  

Na fase da gestação acontecem mudanças fisiológicas no sistema de 

coagulação e fibrinólise, que produzem o aumento do fibrinogênio e dos fatores II, VII 

e X de coagulação e simultaneamente a diminuição nas concentrações de proteínas 

anticoagulantes e fibrinólise, e, essas ocorrências são muito importantes, pois, 

diminuem as possibilidades de grandes perdas sanguíneas no momento do parto 

(FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2012).   

Barros et al. (2014) corrobora, dizendo que a trombofilia se desenvolve durante 

a gestação e no puerpério por vários fatores, que são: elevação dos níveis hormonais, 

elevação da pressão nos vasos pélvicos através da compressão uterina, elevação dos 

fatores de coagulação e do fribinogênio, diminuição do fluxo venoso nos membros 

inferiores, diminuição da porção livre da proteína S e alterações hemostáticas. 

Rand (2007) relata que umas das complicações mais comuns para a suspeita 

de Síndrome Antifosfolípide - SAF, são os abortos espontâneos. O desenvolvimento 

embrionário é afetado, quando acontece a inibição da secreção da gonadotrofina 

coriônica através da presença dos anticorpos antifosfolipídeo (AAFs) e esse fator é 

relevante no episódio de perdas fetais (LOUZADA JUNIOR et al., 1998). 

O desenvolvimento de trombofilia é igual durante todos os trimestres da 

gestação. No puerpério, período de semanas após o parto, o risco é 10 vezes mais 

alto que no período gestacional. Além disso, partos cesáreos são um fator de risco 

independente durante o puerpério, onde há 3 casos a cada 1.000 cesáreas ou 3 vezes 

mais chances de ocorrência de TEV quando comparado com parto normal (TESTA et 

al., 2015). 

O artigo “Eficácia de intervenção com enoxaparina baseada em sistema de 

pontuação nos desfechos perinatais de gestantes com trombofilias”, apresenta um estudo 

realizado em um Ambulatório de Gestação de Alto Risco, durante o período de 

novembro de 2009 a novembro de 2011. Foram incluídas gestantes com diagnóstico 

e intervenção terapêutica para trombofilias adquiridas e/ou hereditárias na gestação 

atual. A conclusão do estudo foi a de que, a intervenção baseada na enoxaparina 

utilizando um sistema de pontuação em gestantes com trombofilia mostrou-se eficaz 

na melhora do desfecho perinatal (FIGUEIRO-FILHO et al, 2012). 

Outro estudo realizado está exposto no artigo “Resultados gestacionais e 

trombofilias em mulheres com história de óbito fetal de repetição”, teve o objetivo de 
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descrever desfechos obstétricos e frequência de trombofilias em gestantes com óbito 

fetal de repetição após a 20a semana de gravidez. Neste estudo, a conclusão 

apresentada foi a de que, a pesquisa de trombofilias deve ser realizada em todas as 

gestantes com óbitos fetais de repetição após a 20a semana de gestação, como forma 

de identificar possíveis fatores causas passíveis de tratamento (BARROS, et al, 2014). 

O artigo “Marcadores séricos de trombofilias hereditárias e anticorpos 

antifosfolípides em gestantes com antecedentes de pré-eclâmpsia grave” foi realizado com 

81 gestantes com histórico de pré-eclâmpsia grave em gestação anterior. Ao término 

deste trabalho, a conclusão foi a de que, mulheres com marcadores séricos para 

trombofilias hereditárias ou adquiridas demonstraram risco relativo elevado para o 

desenvolvimento de pré-eclâmpsia grave (FIGUEIRÓ-FILHO, 2012). 

 

3.3 Diagnóstico 
 

Diagnosticar a trombose gestacional é um processo difícil, pois as mulheres  

podem ser assintomáticas, ou apresentarem sintomas inespecíficos como por 

exemplo: dor lombar unilateral, vômito, sensação de aperto no peito, dor de cabeça 

dependendo do local onde se formou o trombo), entretanto a manifestação clínica, 

geralmente é o próprio fenômeno tromboembólico (BRASIL, 2019). 

Apesar da evolução do diagnóstico ter se tornado mais específico, existem 

muitas mutações genéticas envolvidas, e, muitas não estão acessíveis para triagem 

durante a rotina. Mesmo diante de um quadro comprovado de trombose, muitas vezes 

não é possível esclarecer a causa primária (COLUCCI; TSAKIRIS, 2017; SIK; 

BADOGLU; KUMBASAR, 2019). 

As mutações mais prevalentes na população são o FVL e a mutação do gene 

da protrombina (G20210A), sendo elas responsáveis por mais da metade dos casos 

de trombose hereditária. Contudo, a frequência desses distúrbios hereditários na 

população em geral é bastante variável (BURLÁ et al., 2014; NIEKERK et al., 2013; 

TOTH et al., 2018). 

A mutação no gene do FV é um distúrbio hereditário que leva a formação do 

FVL que causa a manutenção de elevadas concentrações séricas de FVa, o que gera, 

portanto, um estado de hipercoagulopatia e aumenta o risco de desenvolver trombose 

(KASHIF; KASHIF; SAEED, 2015; REDDY et al., 2019). 
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Portadores heterozigotos de FVL possuem de 3-7 vezes mais chances de 

desenvolver trombose venosa, enquanto os portadores homozigotos têm um risco 

maior ainda, 50-100 vezes (FARAHMAND et al., 2015). 

A protrombina ou FII é sintetizada no fígado e necessita da presença de 

vitamina K para ser produzida. Quando ativada, ela converte-se em trombina, que tem 

como função converter o fibrinogênio em fibrina, o que formará o coágulo sanguíneo. 

A protrombina também é responsável por ativar outras proteínas da coagulação como 

os fatores V, VIII e XIII, e a PC (HERKENHOFF, et al., 2012; HERKENHOFF et al., 

2013; MITRIUC et al., 2018). 

Por elevar de forma considerável a chance de se ter uma trombose venosa, a 

mutação no gene da protrombina pode causar infarto placentário, levando, portanto, 

a um risco de abortamento de repetição (AR) por causa da insuficiência 

uteroplacentária (GAO; TAO, 2015). 

O gene mutado da protombina produz um RNAm mais estável, o que ocasiona 

uma maior produção de protrombina e aumento das concentrações plasmáticas 

dessa, aumentando o risco de eventos trombóticos espontâneos (ARIAS-SOSA et al., 

2018; MITRIUC et al., 2018; MONTAGNANA; LIPPI; DANESE, 2017).  

O diagnóstico da SAF deve ser realizado com muito cuidado e minuciosamente, 

levando em consideração a existência de pelo menos um critério clinico e um 

laboratorial, tendo positividade nos testes detectando os AAFs em pelo menos dois 

momentos, com intervalos de 6 semanas. Para complicações obstétricas os critérios 

clínicos foram reformulados a partir de um consenso internacional onde deve haver 

pelo menos um deles (SANTAMARIA et al., 2005, p. 230; HANLY, 2003, p. 1675). 

De acordo com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia 

(CONITEC) no SUS (CONITEC, 2019), o rastreamento laboratorial de trombofilia não 

está indicado para todas as gestantes, e deve ser realizado apenas em: 

Gestantes com história pessoal de TEV, com ou sem fator de risco recorrente 

e sem teste de trombofilia prévio; 

Gestantes com história prévia de alto risco de trombofilia hereditária em 

parentes de primeiro grau. 

A CONITEC (2019), recomendou a incorporação no SUS dos seguintes 

exames diagnósticos para trombofilia em gestantes, conforme Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas: 

a) Mutação do gene de protrombina; 
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b) Dosagem de proteína C funcional; 

c) Dosagem de proteína S livre; 

d) Anti-beta 2 – glicoproteína – IgG; 

e) Anti-beta 2 – glicoproteína – IgM; 

f) Anticoagulante lúpico. 

Os critérios clínicos obstétricos e laboratoriais precisam estar bem esclarecidos 

para o diagnóstico de SAF (GARCIA; FRANCO, 2001).  

Os critérios, de acordo com Garcia e Franco (2001) são morte sem explicação, 

de um ou mais, feto normal morfologicamente a partir da 10ª semana de gestação. A 

partir de 1 nascimento prematuro, até a 34ª semana de gestação onde o neonato é 

morfologicamente normal, e as causas sejam insuficiência placentária, pré-eclâmpsia 

grave ou eclampsia. A partir de 3 abortos espontâneos sem explicações, sem causas 

hormonais, anatômicas ou genéticas, antes da 10ª semana de gestação. 

No diagnóstico laboratorial são realizados testes de coagulação e testes 

imunológicos para detectar a presença dos AAFs. (GIBBINS; SILVER, 2015). 

Gerhardt et al., (2016), Liatsikos et al., (2016) e Mutlu et al., (2015) complementam, 

apresentando os demais exames laboratoriais de diagnósticos de confirmação de 

trombofilia,  analisando amostras de sangue venoso para investigação das Proteínas 

protrombina, antitrombina, proteína C, proteína S (PS), proteína S livre (FPS), 

resistência a proteína C ativada (APC), homocisteína, fibrinogênio, anticoagulante 

lúpico, anticorpos antifosfolipídios, mutação do fator V de Leiden, mutação da 

protrombina G20210A. A análise quantitativa das proteínas pode ser realizada por 

teste de atividade anticoagulante ou ensaio imunoenzimático (ELISA). As mutações 

do fator V de Leiden e protrombina G20210A são investigadas por Reação da Cadeia 

da Polimerase em Tempo Real (RT-qPCR) após a extração de DNA de leucócitos 

presentes em amostras de sangue venoso periférico. 

Quando uma paciente levanta suspeita de trombofilia, existem alguns cuidados 

necessários a serem tomados ao interpretar os exames e, para que os eventos 

tromboembólicos durante a gravidez diminuam, é primordial que se identifiquem as 

causas e os fatores de risco, bem como se realize o diagnóstico adequado e que o 

tratamento seja eficaz (SILVA, 2017). 
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3.4 Tratamento 
 

Brasão et al., (2010) considera que, mesmo que a mulher grávida não 

apresente um quadro trombótico, a forma mais indicada de tratamento é a utilização 

de anticoagulantes. O uso de anticoagulante atua no tratamento de eventos agudos, 

na redução do reaparecimento de TEV ou em possíveis complicações ao longo prazo 

durante o período gestacional. Os fármacos antitrombóticos que atuam prevenindo os 

eventos tromboembólicos são os antiagregantes plaquetários, como o Ácido 

Acetilsalicílico (AAS), os hipocoagulantes, como a heparina não fraccionada (HNF), 

heparinas de baixo peso molecular (HBPM), e outros fármacos como fondaparinux e 

os antagonistas da vitamina K (ARAGÃO, 2018). 

A terapia anticoagulante pode induzir efeitos colaterais como sangramento, 

trombocitopenia e osteoporose, de modo que seu uso deve ser avaliado e 

acompanhado por obstetras (DE JONG et al., 2015). 

Os principais anticoagulantes utilizados são as heparinas não fracionadas 

(HNF) que agem aumentando a atividade da antitrombina III, um potente 

anticoagulante endógeno, acelerando sua atividade, em até 1.000 vezes, a fim de 

inibir os fatores de coagulação IIa e Xa e, em menor extensão, os fatores IXa, XIa e 

XIIa (SANCHES et al., 2020; VERA-AGUILERA et al., 2016). 

Foram desenvolvidas uma nova classe de heparinas chamadas de heparinas 

de baixo peso molecular (HBPM), que possuem os mesmos benefícios observados 

com o uso das heparinas não fracionadas e,  apresentam menos efeitos colaterais, 

embora a ocorrência de trombocitopenia induzida por heparina, ainda possa ser 

possível (SANCHES et al., 2020; VERA-AGUILERA et al., 2016). 

As HNF e HBPM não apresentam risco para o desenvolvimento fetal já que não 

atravessam a placenta (GREER, 2015). A terapia profilática ou o tratamento de 

tromboembolismo venoso em gestantes com HNF ou HBPM como enoxaparina e 

nadroparina reduzem a mortalidade da gestante, retardo de crescimento intrauterino, 

abortos espontâneos, descolamento de placenta e trombofilia hereditária (DE JONG; 

LIATSIKOS et al., 2016). 

O fondaparinux é uma classe de fármaco pentassacarídeo sintético que 

apresenta o mecanismo de ação que inibe seletivamente o fator X ativado (fator Xa) 

mediante a atuação da antitrombina III (ATIII) e, é indicado para pacientes que 

apresentaram trombocitopenia induzida por heparinas ou alergia. Seu uso é 
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geralmente restrito ao período final da gestação e a fase da amamentação, pois, por 

atravessar a barreira placentária, a possibilidade do fondaparinux causar dano ao feto 

não pode ser descartada (SANCHES et al., 2020). 

Existem ainda, os antagonistas da vitamina K, como a varfarina, onde estudos 

mostraram que os além de atravessar a barreira placentária, causam anormalidades 

fetais como hipoplasia nasal e dos membros, calcificação condral, escoliose, 

hemorragia intracraniana do feto e esquizencefalia (fendas no hemisfério cerebral) a 

partir da 6ª semana de gravidez, o que levou a uma restrição de uso desses inibidores 

(SANCHES et al., 2020). 

A INR é a relação entre o tempo de protrombina do paciente e o tempo de 

protrombina normal médio. O valor de INR recomendado para profilaxia e tratamento 

da doença trombótica é de 2 a 3 (KATZUNG, 2007). A frequência de monitoramento 

é determinada pela estabilidade de valores de INR ao longo do tempo e mudanças na 

condição clínica, assim, o objetivo de realizar o INR semanalmente é manter os 

usuários com a INR dentro da faixa terapêutica na maior parte do tempo, o que reflete 

num menor número de complicações (KATZUNG, 2007). 

Dessa forma, a realização de estudos para aprofundar o tema e obter 

resultados mais consistentes para orientar obstetras na investigação e prática clínica, 

é de suma importância para diagnosticar os casos de trombofilia gestacional. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Durante o período gestacional, o organismo da mulher passa por uma 

acentuada mudança na produção e secreção dos hormônios, para que o 

desenvolvimento fetal seja satisfatório. Assim, essas mudanças podem favorecer a 

formação do coágulo interrompendo o fluxo sanguíneo, pois durante a gestação o 

sistema de coagulação encontra-se ativado, levando a um estado de 

hipercoagulabilidade, e dessa forma, podem ocorrer os eventos trombolíticos. 

Portanto, é necessário um diagnóstico preciso, sendo de máxima importância 

o rastreamento precoce da trombofilia, para o bem estar materno e fetal, devendo ser 

realizados exames laboratoriais, por meio de testes de coagulação e testes 

imunológicos, para detectar a presença dos AAFs. 



20 

 

Após o diagnóstico positivado da trombofilia, a gestante deve realizar um 

tratamento medicamentoso com antitrombóticos, e em casos mais agudos utiliza-se 

anticoagulantes.  

É primordial ter cautela com relação a droga de escolha, analisando as 

limitações e efeitos colaterais, para não prejudicar a gestação. 
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