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Resumo 

A gravidez é um estado fisiológico que aumenta todos os factores de risco para TE 

considerados na tríade de Virchow, nomeadamente com aumento da actividade pró-

coagulante e diminuição dos inibidores naturais da coagulação. Os efeitos fisiológicos da 

gravidez associados à predisposição para eventos tromboembólicos em mulheres com 

trombofilia hereditária têm sido alvo de vários estudos. 

O objectivo do presente trabalho é sistematizar a orientação clínica destas mulheres, 

grávidas ou puérperas, com ou sem diagnóstico de trombofilia hereditária e para as quais se 

coloca esta possibilidade com base na história médica prévia ou história familiar. 

Pesquisaram-se na Medline artigos em língua inglesa que envolvessem grávidas ou 

puérperas com complicações relacionadas com fenómenos tromboembólicos, sem 

comorbilidades. Foram ainda incluídos artigos citados por outros abrangidos pela pesquisa. 

A associação entre trombofilia hereditária e complicações obstétricas é variável. As 

associações mais consistentemente encontradas em termos estatísticos são: mutação do gene 

do FVL em homozigotia e heterozigotia, mutação do gene da protrombina G20210A em 

homozigotia e heterozigotia, deficiência de AT, PC e PS com TVP; mutação do gene do FVL 

em homozigotia e heterozigotia, mutação do gene da protrombina G20210A em homozigotia 

e hiperhomocisteinemia com abortamento precoce; mutação do gene do FVL, mutação do 

gene da protrombina G20210A e hiperhomocisteinemia com abortamento de repetição no 

primeiro trimestre; mutação do gene do FVL e mutação do gene da protrombina G20210A 

com abortamento no segundo trimestre; mutação do gene do FVL, mutação do gene da 

protrombina G20210A e deficiência de PS com abortamento tardio; mutação do gene do FVL 

em heterozigotia, mutação do gene da protrombina G20210A, variante termolábil da MTHFR 

C677T e hiperhomocisteinemia com pré-eclampsia; mutação do gene do FVL em 

heterozigotia e mutação do gene da protrombina G20210A em heterozigotia com 

descolamento da placenta. 

Permanece na literatura enorme controvérsia relativamente à melhor forma de orientar 

grávidas ou puérperas com diagnóstico ou suspeita de trombofilia hereditária, bem como da 

pertinência do rastreio universal de trombofilia na gravidez. 

Mostram-se necessários estudos com rigor metodológico em grávidas e puérperas de 

forma a responder com evidência científica às questões aqui consideradas. 

 

Palavras-Chave: Trombose Venosa, Trombofilia Hereditária, Gravidez, Puerpério, 

Abortamento, Morte Fetal, Pré-Eclampsia. 
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Abstract 

Pregnancy is a physiological state that increases all VTE risk factors considered in 

Virchow’s Triad such as procoagulant activity increase and coagulation’s natural inhibitors 

reduction. The physiological effect of pregnancy associated with predisposition for 

thromboembolic events in women with hereditary thrombophilia have been considered in 

various studies.  

The aim of this study is to summarize the management of these women, either 

pregnant or in the postpartum period, with or without diagnosis of hereditary thrombophilia 

for whom it is likely on the basis of previous personal history or familiar history.  

Articles in English that involved pregnant women or women in the postpartum period 

with complications related with thromboembolic phenomenon, without comorbidities were 

searched in Medline platform. Articles cited by others contained in the initial research were 

also included.  

The association between hereditary thrombophilia and obstetric complications is 

controversial. The associations more consistently found with statistical importance are: 

homozigosity and heterozigosity for FVL, homozigosity and heterozigosity for G20210A 

prothrombin mutation , AT deficiency , PC and PS deficiency with TVP; homozigosity and 

heterozigosity for FVL, homozigosity for G20210A prothrombin mutation and 

hyperhomocysteinemia with early abortion; FVL, G20210A prothrombin mutation and 

hyperhomocysteinemia with recurrent first trimester abortion; FVL, G20210A prothrombin 

mutation with recurrent second trimester abortion; FVL, G20210A prothrombin mutation, PS 

deficiency and late abortion; heterozigosity for FVL, G20210A prothrombin mutation, 

MTHFR C677T and hyperhomocysteinemia with preeclampsia; heterozigosity for FVL, 

heterozigosity for G20210A prothrombin mutation with placental abruption.  

Still remains great amount of controversy related to the management of pregnant 

women or women in the postpartum period with diagnosis or suspicion of hereditary 

thrombophilia, as well as about the importance of thrombophilia universal screening in 

pregnancy.  

There is a huge need of well designed studies involving pregnant women in order for 

us to be able to answer the questions that arose here. 

 

Key words: Venous Thrombosis, Hereditary Thrombophilia, Pregnancy, Puerperium, 

Miscarriage, Stillbirth, Preeclampsia. 
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1. Introdução 

 

A gravidez é caracterizada por um aumento marcado da actividade pró-coagulante 

fisiológica. [1] 

O passo inicial da coagulação é desencadeado pelo Factor Tecidular (FT), que se 

associa ao factor VII (FVII), para formar o complexo FT/VIIa. Este complexo exerce a sua 

acção sobre o factor X (FX), activando-o e iniciando a via extrínseca da Cascata da 

Coagulação. O FX também pode ser convertido em factor X activado (FXa) através da via 

intrínseca, quando o factor IX activado (FIXa) forma um complexo com o FXIIa (figura 1) 

[2]. O FXa converte a protrombina em trombina, protease essencial do sistema de coagulação, 

que converte o fibrinogénio plasmático solúvel numa matriz insolúvel de fibrina. A trombina 

também activa o factor XIII (FXIII), responsável pela estabilização da fibrina (figura 2). [3] 

Tal como a trombina é a principal protease do sistema de coagulação, a plasmina é a principal 

protease do sistema fibrinolítico. A figura 3 [3] esquematiza o sistema fibrinolítico, dando 

ênfase aos seus principais activadores e inibidores. 

O sistema de coagulação é controlado pela existência de inibidores naturais 

nomeadamente, antitrombina (AT), proteína C (PC), proteína S (PS) e inibidor da via do FT 

(Tissue Factor Pathway Inhibitor – TFPI). [4] 

Na gravidez ocorre aumento dos níveis de factores pró-coagulantes e diminuição de 

inibidores naturais da coagulação (quadro 1). O estado de hipercoagulabilidade na gravidez 

evoluiu de forma a proteger a mulher da hemorragia aquando de possível abortamento e do 

parto. De facto, a primeira causa de mortalidade materna nos países em desenvolvimento é a 

hemorragia, mas nos países desenvolvidos é a doença tromboembólica, uma vez que o acesso 

a cuidados de saúde permite controlar os episódios hemorrágicos de forma efectiva. [5] Além 

disso, a gravidez é um estado fisiológico que predispõe a estase devido à compressão vascular 

pelo útero gravídico bem como a possibilidade de lesão vascular, tanto durante a gravidez, 

como no parto, afectando o período do puerpério. 

Assim, a gravidez aumenta todos os factores de risco para tromboembolismo 

considerados na tríade de Virchow (hipercoagulabilidade, estase e dano vascular), de tal modo 

que a mulher grávida tem cinco vezes maior probabilidade de sofrer um evento 

tromboembólico, comparativamente à não-grávida. [6].  

Importa também referir as condições locais de coagulabilidade na placenta. As células 

do trofoblasto são semelhantes a células vasculares. As células do sinciciotrofoblasto 



7 
 

expressam FT em abundância e níveis baixos de inibidores da via do FT. Nas células 

endoteliais da veia umbilical ocorre, precisamente, o contrário. [1] 

Logo, os efeitos fisiológicos da gravidez podem ser suficientes para despertar outros 

factores de risco em mulheres com predisposição para eventos tromboembólicos devido a 

trombofilia hereditária. 

Entre as complicações obstétricas graves durante a gravidez e puerpério incluem-se 

abortamentos de repetição, pré-eclampsia, restrição de crescimento intrauterino (RCIU), 

trombose venosa (TV) e arterial. [7] 

Evidência crescente tem vindo a corroborar a hipótese de associação entre trombofilia 

hereditária e as referidas complicações ocorridas durante este período. [8] No entanto, a 

extensão desta associação tem-se demonstrado muito variável, nos diferentes estudos 

publicados. [9] Também a orientação clínica em termos de diagnóstico, terapêutica e 

prognóstico de situações envolvendo mulheres com trombofilia ou suspeita de tal, tem sido 

alvo de controvérsia. [10]  

Nos últimos dez anos tem crescido o interesse em estabelecer correlações entre 

trombofilia e complicações da gravidez. De facto, o impacto desta patologia é significativo e 

estima-se que a prevalência de trombofilia na população Ocidental seja de cerca de 15% e que 

50% dos indivíduos tenha tido ou venha a ter episódios de tromboembolismo venoso (TEV). 

[11] 

Têm surgido na literatura inúmeras metanálises e revisões sistemáticas, com o intuito 

de uniformizar os resultados de estudos individuais de coorte, casos controlos, transversais, 

séries de casos, entre outros. No entanto, são escassos aqueles que, de forma organizada e 

simples, conseguem explicitar a importância desta problemática e a melhor actuação perante 

cada grávida ou puérpera. 

Não obstante, os Serviços de Obstetrícia, Imunohemoterapia, Patologia Clínica e 

Cirurgia Vascular a nível hospitalar têm trabalhado em prol do melhor para estas doentes, 

inclusivamente na elaboração de protocolos de estudo de trombofilia na gravidez e puerpério, 

baseados na sua experiência e evidência científica na área. [12] 

Assim, a presente revisão pretende abarcar a literatura mais recente (desde 2005) 

relativa a esta problemática e, como documento de fácil leitura, poder ser consultado e 

adoptado na orientação clínica destas Mulheres, Grávidas ou Puérperas, com ou sem 

diagnóstico de Trombofilia Hereditária e para as quais, por alguma razão, se coloca esta 

possibilidade. As recomendações e evidências descritas ao longo deste trabalho são baseadas 
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na publicação do American College of Chest Physicians, tal como sumarizado no quadro 2. 

[13] 
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2. Material e métodos 

 

Foi efectuada uma pesquisa bibliográfica usando a plataforma Medline, limitada a 

artigos em Língua Inglesa, publicados em revistas Indexadas de 1 de Janeiro de 2005 a 31 de 

Dezembro de 2009, segundo a query ("Thrombophilia"[Mesh] AND ("Pregnancy"[Mesh] OR 

"Pregnancy Complications, Cardiovascular"[Mesh] OR "Pregnant Women"[Mesh] OR 

"Postpartum Period"[Mesh]) AND ("Preventive Medicine"[Mesh] OR "prevention and 

control "[Subheading] OR "Primary Prevention"[Mesh] OR "Secondary Prevention"[Mesh])) 

NOT ("Contraceptives, Oral, Hormonal"[Mesh] OR "Reproductive Techniques, 

Assisted"[Mesh] OR "Hypertension, Pregnancy Induced"[Mesh] OR "Infant, 

Newborn"[Mesh] OR "Twins"[Mesh]) 

Obtiveram-se 71 artigos, 27 dos quais de revisão, tendo sido atribuída prioridade de 

inclusão a estes últimos.  

Dos restantes 44 artigos, foram incluídos aqueles publicados posteriormente à data de 

publicação da última Revisão sobre o tema, Fevereiro de 2009 e directamente relacionados 

com Prevenção Primária e Secundária de intercorrências em mulheres grávidas com 

Trombofilia Hereditária diagnosticada ou não. Foram ainda incluídos outros artigos não 

abrangidos nos resultados da pesquisa, contudo com relevância para o assunto em epígrafe, 

citados como referência de outros artigos.  

De referir alguns motivos de exclusão de artigos da pesquisa base: 

- limitações em termos geográficos, relacionadas com doenças endémicas; 

- complicações da gravidez não directamente relacionadas com patologia trombofílica; 

- hipocoagulação em mulheres grávidas portadoras de próteses valvulares cardíacas. 

Assim, na presente Revisão foram incluídos 50 artigos dos quais foi retirada 

informação pertinente para responder às questões levantadas e expostas na introdução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. Trombofilia hereditária (definição e descrição) 

 

Trombofilias hereditárias são condições genéticas que aumentam o risco de doença 

tromboembólica e podem ser causadas por inibição insuficiente da cascata de coagulação, por 

mutações com perda funcional ou por actividade coagulante aumentada através de mutações 

com ganho de função. [14] Como referido, durante a gravidez, o potencial trombogénico 

destas anomalias é potenciado devido às alterações na hemostase associadas a este estado 

fisiológico. O quadro 3 [15-16] pretende comparar a prevalência de trombofilia hereditária na 

população geral e em doentes com TEV.  

As trombofilias hereditárias mais prevalentes são aquelas que envolvem mutações com 

ganho de função em factores procoagulantes, e entre estas: heterozigotia para o factor V de 

Leiden (FVL) (causa mais comum de resistência à PC activada) e heterozigotia para a 

mutação G20210A do gene da protrombina. [17] Outras trombofilias hereditárias devem ser 

consideradas e, apesar de menos prevalentes, também serão abordadas de seguida. 

 

Factor V de Leiden (F5 R506Q) em homozigotia e heterozigotia e resistência à PC activada  

 A principal causa de resistência à PC activada é a mutação na Arg506 do factor V 

activado (FVa). O FVa mutante (F5 R506Q), comummente designado por FVL é mais 

lentamente inactivado pela PC activada que o FVa wildtype. O FVL é o factor de risco para 

trombose mais prevalente na população caucasiana (3-7%), no entanto é raro nas populações 

nativas de África ou da Ásia. Importa referir que a resistência à PC activada pode ocorrer, 

embora raramente na ausência de mutação do Factor V (FV), devido a factores genéticos 

desconhecidos actualmente ou mesmo de forma não hereditária, mas associada a factores 

ambientais, como por exemplo utilização de anticonceptivos orais (ACO). [16]  

 

Mutação G20210A do gene da protrombina em homozigotia e heterozigotia 

 A mutação activante G20210A do gene da protrombina aumenta os níveis de 

protrombina em circulação e, sendo a protrombina um precursor da trombina, ocorrerá 

também aumento nos níveis de trombina e consequentemente um estado de 

hipercoagulabilidade. A prevalência desta mutação na população caucasiana é de 0,7-4%. [16] 

 

Deficiência de AT, PC e PS 

A deficiência destes anticoagulantes pode ser determinada por factores ambientais, 

como sejam os que condicionam doença hepática grave ou deficiência severa de vitamina K. 
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No entanto mutações dos genes que codificam estas proteínas, apesar de raras, permitem 

incluí-las nas trombofilias hereditárias. [16] 

A AT é um anticoagulante natural que inibe os factores de coagulação IIa, Xa, XIa e 

XIIa. Deficiência de AT em homozigotia é causa de morte in utero.  

Foram definidos dois tipos de deficiência de AT [18-19]: tipo I, deficiência de AT 

clássica, é a mais comum e consiste numa deficiência quantitativa com níveis de AT no 

plasma inferiores a metade do valor normal. Na deficiência de AT tipo II, os níveis 

plasmáticos de AT estão dentro dos limites da normalidade, mas a actividade da AT está 

diminuída devido à produção de uma variante do normal. Conhecem-se actualmente mais de 

80 mutações que podem afectar o gene da AT (SERPINC1), mas cuja descrição excede o 

âmbito deste trabalho. A prevalência de deficiência de AT é muito baixa e ronda os 0,02% na 

população caucasiana. A deficiência de AT é a trombofilia hereditária mais grave. 

A PC é um importante factor anticoagulante uma vez que em conjunto com o seu co-

factor a PS inibe os factores de coagulação Va e VIIIa, diminuindo a formação de trombina. A 

PS circula livre no plasma, podendo funcionar como cofactor da PC ou ligada à proteína de 

fase aguda C4b-binding protein, não tendo, nesta forma, actividade anticoagulante como 

cofactor da PC. No entanto as funções da PS não se limitam à de cofactor da PC, a PS livre 

também inibe directamente os complexos protrombinase e tenase. 

Existem dois tipos de deficiência da PC. No tipo I há uma redução dos níveis 

antigénicos de PC no sangue, sendo a forma mais comum de deficiência da PC, resultando de 

diminuição da síntese ou da estabilidade da PC (deficiência quantitativa de PC). No tipo II, a 

actividade da PC está mais reduzida que os níveis de antigénio o que revela a ocorrência de 

síntese de moléculas de PC anormais (deficiência qualitativa de PC). O gene da PC (PROC) 

pode sofrer inúmeras mutações (são hoje conhecidas 160) com perda de função que levam ao 

fenótipo de deficiência de PC, cuja prevalência é de cerca de 0,2% na população geral, no que 

respeita ao tipo I. [16] 

Quanto à deficiência de PS, estão descritos três tipos. No tipo I, aparecem diminuídos 

os níveis de PS total (deficiência quantitativa). No tipo II, a actividade da PS como cofactor 

está diminuída, mas existem valores normais de PS total e livre (deficiência qualitativa), 

sendo um distúrbio muito raro e difícil de diagnosticar. No tipo III estão diminuídos os níveis 

de PS livre, mas normais os níveis de PS total (deficiência quantitativa de PS livre). Foram 

descritas mais de 130 mutações no gene da PS (PROS1). A prevalência deste fenótipo é de 

0,03% a 0,13% na população caucasiana. 

 



12 
 

Polimorfismo C677T do gene da metilenotetrahidrofolato redutase em homozigotia ou 

heterozigotia e hiperhomocisteinemia 

 A Homocisteína é um aminoácido com um grupo sulfidril, derivado da metionina. 

Factores adquiridos, como baixa ingestão de piridoxina, cobalamina e folato podem produzir 

hiperhomocisteínemia ao interagir com factores genéticos como o polimorfismo C677T do 

gene da metilenotetrahidrofolato redutase, conhecido por variante termolábil (MTHFR 

C677T).  

 MTHFR C677T está associado com hiperhomocisteinemia, mais frequentemente 

quando está presente em homozigotia. No entanto, mesmo os homozigóticos para esta 

variante não parecem ter risco aumentado de eventos tromboembólicos relacionados com a 

gravidez, provavelmente devido à redução fisiológica dos níveis de homocisteína durante a 

gravidez ou pelos efeitos da suplementação com ácido fólico recomendada a todas as 

grávidas. [21] 

A prevalência, na população caucasiana, deste genótipo em heterozigotia é de cerca de 

34-37% e em homozigotia de 13,7% [14], sendo semelhante nos indivíduos com eventos 

tromboembólicos. Logo, não parece muito apelativo o rastreio deste polimorfismo como 

factor de risco para eventos tromboembólicos. [22] 

Os polimorfismos da MTHFR têm sido associados a risco aumentado para defeitos do 

tubo neural, devido à hiperhomocisteinemia. [23]   

 

Níveis elevados de factores VIII, IX, XI 

Está descrito um componente hereditário responsável por níveis elevados de factores 

de coagulação, mas ainda não foi identificado um polimorfismo ou mutação em concreto. 

Importa salientar que em alguns laboratórios as baterias de testes para trombofilia 

apenas incluem os níveis de factor VIII (FVIII) e não os dos FIX e FXI. [16] 

 

Síndrome antifosfolipídico (anticoagulante lúpico, anticorpos IgG e IgM anticardiolipina) 

Inclui-se nesta revisão uma referência ao Síndrome antifosfolipídico, uma vez que, 

apesar de se tratar de um distúrbio adquirido, tem muita importância no contexto da gravidez. 

O Síndrome antifosfolipídico é uma doença autoimune, cujos critérios de diagnóstico 

foram definidos por consenso internacional em 1999 e revistos em 2004. [20] Os critérios 

clínicos incluem um ou mais episódios de trombose, uma ou mais mortes fetais (>10 

semanas) inexplicadas, três ou mais abortamentos (<10 semanas) consecutivos e inexplicados. 

Os critérios laboratoriais incluem presença de anticoagulante lúpico no plasma ou títulos 
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médios/elevados de anticorpos anticardiolipina IgG ou IgM no soro ou plasma ou anticorpo 

anti-β2glicoproteína IgG ou IgM no plasma ou soro. O diagnóstico de síndrome 

antifosfolipídico é firmado se pelo menos um critério clínico e um laboratorial estiverem 

presentes. A presença desta síndrome na população não está bem definida actualmente. 
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4. Trombofilia hereditária e complicações obstétricas 

 

Está longe de ser consensual, na literatura, a existência de uma relação causal entre 

trombofilia hereditária e complicações obstétricas. [24] No entanto, estão publicados 

inúmeros trabalhos que apoiam esta associação [1, 10-11, 13, 21, 25-33], apesar de alguns não 

a terem encontrado. [34-35] 

Podem ocorrer eventos trombóticos nos sistemas venosos materno, fetal, ou 

placentário. A trombose arterial é rara (20%) [36], no entanto mais letal. [5] Cerca de 80% 

dos eventos tromboembólicos venosos são Tromboses Venosas Profundas (TVP), 20% são 

Tromboembolismos Pulmonares (TEP) e mais raramente acometem o Sistema Nervoso 

Central (SNC). Aproximadamente um terço das TVP e metade dos TEP ocorrem no 

puerpério, pelo que este é um período que merece especial atenção. [5] O risco de TVP 

inerente ao estado de hipercoagulabilidade da gravidez é aumentado em mulheres com 

trombofilia hereditária. [21] Os dados disponíveis sugerem que pelo menos metade das 

mulheres com TV, na gravidez, têm uma trombofilia hereditária ou adquirida. [37] No 

entanto, o risco de trombose não é igual, e está dependente da trombofilia em causa (quadro 

4) [10,13]. A ocorrência de eventos tromboembólicos está também relacionada com a 

coexistência de outros factores de risco: cirurgia recente, multiparidade, Índice de Massa 

Corporal (IMC) elevado, hábitos tabágicos, idade materna superior 35 anos, imobilização 

prolongada. [6]  

Os dados disponíveis corroboram a hipótese de que a trombofilia hereditária aumenta 

o risco de abortamentos precoces (< 10 semanas) (quadro 4) [10,13], sendo mais significativa 

a associação com abortamentos recorrentes no primeiro trimestre (quadro 4) [10,13]. Uma 

análise cuidada dos intervalos de confiança relativos ao risco de abortamento precoce em 

mulheres com trombofilia (quadro 4) [10,13], permite pôr em evidência a possibilidade de 

algumas trombofilias serem protectoras relativamente ao abortamento precoce, o que nunca 

acontece quando em causa estão abortamentos tardios ou de repetição no 1º trimestre. (quadro 

4) [10,13]. Este paradoxo de que a trombofilia materna pode ser protectora de abortamentos 

precoces não é inesperado, uma vez que o início da gravidez está sempre relacionado com 

ambiente pobre em oxigénio (cerca de 17 +/- 6,9 mm Hg na 8ª semana contra 60,7 +/- 8,5 mm 

Hg na 13ª semana) e com baixo fluxo doppler na circulação uteroplacentária. De facto, o 

oxigénio pode ser prejudicial durante o período embrionário. Portanto, o efeito adverso da 

trombofilia materna no fluxo sanguíneo uteroplacentário e no transporte de oxigénio será 
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prejudicial para o desenvolvimento fetal a partir do 2º semestre, mas não para o 

desenvolvimento do embrião. [33] 

Também no que concerne a abortamentos tardios, foi provada associação com 

trombofilia de forma estatisticamente significativa, pelo menos para FVL em heterozigotia, 

mutação do gene da protrombina em heterozigotia e deficiência de PS (quadro 4). [10,13] 

A associação de trombofilia e pré eclampsia é uma das áreas de maior controvérsia e 

os resultados de estudos individuais que se debruçaram sobre esta situação é muito variável. 

No entanto, uma metanálise [10] encontrou aumento de risco de pré-eclampsia 

estatisticamente significativo para FVL em heterozigotia, mutação do gene da protrombina 

em heterozigotia, MTHFR C677T em homozigotia, anticorpos anticardiolipina e 

hiperhomocisteinemia (quadro 4). [10,13] Foi aventada a hipótese da trombofilia contribuir 

para a severidade da doença, quando esta surge. [38]  

O Síndrome HELLP é uma forma severa de pré eclampsia, associada a hemólise, 

aumento das enzimas hepáticas e trombocitopenia, que pode também estar associado a 

trombofilia, particularmente à mutação do FVL. [39]  

A associação entre trombofilia e descolamento da placenta tem sido descrita em vários 

trabalhos, no entanto, uma metanálise [10] encontrou associação estatisticamente significativa 

apenas para FVL em heterozigotia e mutação do gene da protrombina em heterozigotia 

(quadro 4). [10,13] Os resultados das metanálises feitas sobre este assunto parecem ser 

concordantes. [10] 

Os factores de risco para RCIU podem ser maternos, fetais ou placentários. 

Tipicamente, entre os factores de risco maternos estão doenças vasculares crónicas e 

trombofilia hereditária ou adquirida. O descolamento da placenta e enfartes placentares são 

anomalias da placenta consideradas factores de risco para RCIU. O baixo fluxo que 

caracteriza a circulação placentária combinado com um estado de hipercoagulabilidade 

fisiológico da gravidez e exacerbado pela presença de trombofilia hereditária parece criar o 

cenário ideal para a ocorrência de tromboses na interface materno-fetal e comprometer as 

funções placentárias, sendo por isso possível a associação entre trombofilia e RCIU. No 

entanto, os estudos publicados são controversos relativamente a esta associação causal. 

Apenas a presença de Síndrome antifosfolipídico aumenta de forma estatisticamente 

significativa o risco de RCIU (quadro 4). [10,13] Apesar de haver uma tendência para 

aumento da frequência de RCIU nas mulheres com trombofilia hereditária, nenhum tipo de 

trombofilia hereditária se associa significativamente com RCIU. 
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De facto, apesar da associação trombofilia e complicações obstétricas mediadas pela 

placenta fazer sentido em termos biológicos, os resultados das mais recentes metanálises 

sobre este assunto mostram uma associação fraca, com odds ratio (OR) entre 1,08 – 8,60. [10, 

13] O risco de TV profunda durante a gravidez aumenta significativamente na presença de 

trombofilia, com OR a variar entre 3,19 e 34,40. [10] 
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5. Terapêutica antitrombótica na gravidez e puerpério 

 

 A utilização de antiagregantes e hipocoagulantes em grávidas com trombofilia 

hereditária está a tornar-se cada vez mais frequente [7], pelo se torna relevante abordar os 

fármacos disponíveis para intervenção antitrombótica, suas indicações, via de administração, 

metabolização pela placenta, efeitos no feto e na grávida e implicações da sua utilização no 

puerpério. 

 Os dados disponíveis sobre utilização de antiagregantes e hipocoagulantes durante a 

gravidez e puerpério são escassos e as recomendações patentes na literatura são baseadas em 

extrapolações de dados de estudos em não-grávidas e séries de casos. [13, 24] 

Os agentes antitrombóticos actualmente disponíveis para prevenção de eventos 

tromboembólicos incluem: antiagregantes plaquetários, como o Ácido Acetilsalicílico (AAS), 

e hipocoagulantes, nomeadamente heparina não fraccionada (HNF), heparinas de baixo peso 

molecular (HBPM), derivados cumarínicos e outros fármacos (danaparinoide, hirudina 

recombinante, fondaparinux). 

Alguns autores defendem [13] a importância de ter em conta a preferência das 

pacientes na escolha do agente antitrombótico a oferecer, uma vez que as escolhas durante o 

período de gravidez afectarão não só a mulher, como também o feto que se está a 

desenvolver. Por outro lado, a gravidez tende a ser vista como um estado fisiológico normal, 

daí que o desconforto, dor e limitação da vida diária causados pela administração de um 

fármaco devem ser tidos em conta. De facto, não existem estudos que tentem perceber a 

magnitude destas duas realidades, no entanto, acredita-se que a maioria das mulheres preferirá 

sofrer algum desconforto relacionado com custos e vias de administração de fármacos do que 

correr algum risco de anomalia no desenvolvimento embrionário ou fetal. 

Durante a gravidez, há uma série de condições que alteram a farmacocinética dos 

fármacos e que é preciso ter em conta: aumento de cerca de 40% no volume sanguíneo; 

aumento no volume de distribuição; aumento da taxa de filtração glomerular, com 

consequente aumento da excreção renal; aumento da ligação da heparina às proteínas 

plasmáticas. [40] Importa ainda perceber que 45% das gravidezes não são planeadas e 

portanto, muitas grávidas não estão cientes do seu estado durante o período crítico da 

organogénese (4ª a 8ª semana pós –concepção). [40] 

Outro aspecto a ter em conta é a segurança destes fármacos durante o puerpério, em 

mulheres que amamentam. Qualquer fármaco só constitui risco para o recém-nascido, se for 

excretado pelo leite materno e absorvido pelo sistema digestivo do recém-nascido. [13] 
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Assim, os fármacos com baixa absorção via oral têm maior probabilidade de ser seguros 

durante a amamentação, da mesma forma que fármacos constituídos por moléculas 

relativamente pequenas e lipossolúveis têm mais probabilidade de ser excretadas no leite 

materno e, portanto, ser menos seguras durante a amamentação. [13] 

O quadro 5 [5, 13, 40] resume as indicações, via de administração, farmacocinética, 

monitorização, permeabilidade da placenta, efeitos no feto e segurança durante a 

amamentação dos fármacos usados em terapêutica antitrombótica na gravidez e puerpério. 

As HNF são misturas heterogéneas de cadeias polissacarídicas com peso molecular 

entre 3000 e 30000 daltons. Exercem o seu efeito anticoagulante por activação da AT que 

inibe o FXa e têm também actividade inibitória da trombina. [6] As heparinas, tanto não 

fraccionadas como de baixo peso molecular são os hipocoagulantes mais seguros na gravidez 

uma vez que não atravessam a placenta e não causam efeitos deletérios no feto. As 

desvantagens da utilização de HNF consistem na necessidade de administração parentérica 

com monitorização diária, risco de 2% de hemorragia major, redução da densidade mineral 

óssea (17-36%), risco de 2% de fracturas vertebrais patológicas, risco de trombocitopenia 

induzida pela heparina (risco desconhecido, mas provavelmente inferior que em não-

grávidas). [40] 

As HBPM são fragmentos de heparina obtidos por despolimerização química ou 

mecânica até obter cadeias com peso molecular médio de 5000 daltons. Quando comparadas 

com HNF, as HBPM têm maior actividade anti-factor Xa, ligam-se menos às proteínas 

plasmáticas, células endoteliais e macrófagos o que aumenta a sua biodisponibilidade, semi-

vida e previsão de efeitos. Estudos em pacientes não-grávidas revelaram menores efeitos 

laterais com HBPM em comparação com HNF. As desvantagens das HBPM incluem custos 

mais elevados e maior semi-vida o que pode aumentar o risco de hemorragia durante o parto. 

[41] Tal como as HNF, as HBPM não atravessam a placenta e são consideradas seguras 

durante a gravidez. [24] Para a grande maioria dos indivíduos, aceita-se que as HBPM sejam 

eficazes e seguras sem necessidade de monitorização do seu efeito anticoagulante. No 

entanto, a necessidade de adaptar a dose de HBPM ao peso da gestante ou a necessidade de 

monitorização durante a gravidez permanece controversa uma vez que apesar de vários 

estudos terem demonstrado valores de actividade anti-FXa inferiores às esperadas, em 

grávidas [42], não existem guidelines para monitorização das HBPM durante a gravidez. [13] 

A figura 4 mostra os mecanismos de acção das HNF e HBPM e Fondaparinux. [43] 

O AAS, clopidogrel e ticlopidina são fármacos que interferem com a agregação 

plaquetária. Apenas o AAS em baixa dose é considerado um fármaco seguro nos 2º e 3º 
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trimestres de gravidez. No que se refere ao primeiro trimestre ainda persiste alguma 

controvérsia uma vez que dados de alguns estudos sugeriram associação entre utilização de 

AAS e anomalias congénitas, nomeadamente gastrosquisis. [13] 

Para todos os outros, apesar de não se terem verificado efeitos deletérios, não há 

estudos que comprovadamente indiquem o contrário. AAS em doses de 100 mg por dia é uma 

opção segura, no entanto, doses tão baixas são insuficientes em mulheres com necessidade de 

profilaxia para eventos tromboembólicos. [13] Assim, recomenda-se administrar AAS sempre 

em associação com heparinas para mulheres com próteses valvulares mecânicas ou síndrome 

antifosfolipídico, sendo escasso o interesse da sua utilização em grávidas portadoras de 

trombofilia hereditária. 

Os derivados cumarínicos como a varfarina e o acenocumarol são antagonistas da 

vitamina K e por isso reduzem a actividade dos factores da coagulação dependentes desta 

vitamina como co-factor (II, VII, IX e X). O tratamento com estes fármacos também interfere 

com a actividade anticoagulante das PC e PS, pelo que, inicialmente, promovem um estado de 

hipercoagulabilidade mas, por fim, o efeito hipocoagulante domina. [40] Estes antagonistas da 

vitamina K atravessam a placenta e podem causar morte fetal ou neonatal, hemorragia fetal e 

são teratogénicos. [44] A anomalia fetal mais prevalente quando se usam estes fármacos é 

designada por embriopatia cumarínica e ocorre em cerca de 6,4% dos nados vivos em fetos 

expostos a derivados cumarínicos entre a 6ª e 12ª semanas de gestação. As características 

mais marcantes desta síndrome são a hipoplasia nasal, encurtamento das extremidades e 

anomalias vertebrais (condrodisplasia punctata). Hemorragias intracranianas, microcefalia, 

oligofrenia, atrofia do nervo óptico ou mesmo morte fetal podem ocorrer com a utilização 

destes fármacos nos 2º e 3º trimestres de gravidez. Um estudo recente mostrou que crianças 

expostas aos cumaríricos in utero têm um maior risco de disfunções neurológicas mínimas. 

[45] Assim, tendo em conta os riscos da utilização de derivados cumarínicos durante a 

gravidez, estes apenas devem ser considerados quando os benefícios suplantarem a 

possibilidade de efeitos deletérios para o feto, o que não se verifica no caso da mãe ser 

portadora de uma trombofilia hereditária. Logo, as mulheres cronicamente hipocoaguladas 

com varfarina ou acenocumarol, por eventos tromboembólicos prévios ou trombofilia 

hereditária devem, assim que decidem engravidar ou aquando do diagnóstico de gravidez, se 

não planeada, suspender estes fármacos, substituindo-os por HNF ou HBPM. [13] 

Danaparinoide é um heparinoide de baixo peso molecular composto por sulfatos de 

heparina, dermatano e condroitina. Tal com as HFN e as HBPM, o danaparinoide promove a 

inactivação do FXa pela AT. [40] Tem sido considerado o fármaco de eleição em caso de 
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alergia à heparina ou trombocitopenia induzida pela heparina, uma vez que os dados 

disponíveis, apesar de escassos, não demonstraram qualquer efeito deletério para o feto. [13] 

A segurança na gravidez da Hirudina recombinante, um inibidor directo da trombina, 

e do pentassacarídeo fondaparinux não está cientificamente assegurada. Assim, o uso destes 

fármacos deve ser reservado para casos de alergia severa à heparina ou trombocitopenia 

induzida pela heparina, quando não é possível usar danaparinoide. [13] 

No quadro 6 são apresentadas as doses terapêuticas e profilácticas de hipocoagulantes 

usados na gravidez, bem como a sua segurança neste período segundo as categorias da FDA. 

[25] 
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6. Orientação clínica de grávida ou puérpera com trombofilia conhecida, 

diagnosticada após evento tromboembólico prévio 

 

As últimas guidelines do American College of Chest Physicians (2008) [13] 

recomendam que qualquer grávida com trombofilia hereditária confirmada por estudos 

laboratoriais e acometida previamente por um evento tromboembólico, não hipocoagulada 

cronicamente, deve, durante a gravidez, ser medicada com doses profilácticas ou intermédias 

de HBPM ou HNF e continuar hipocoagulação por 4-6 semanas após o parto (evidência grau 

1C). Deve ser mantida esta atitude em presença de trombofilia de alto risco (deficiência de 

AT, variante G20210A da protrombina e homozigotia para o FVL) (evidência grau 2C). [13] 

No caso em que a grávida tem trombofilia conhecida, eventos tromboembólicos 

prévios e é hipocoagulada cronicamente, deve receber dose ajustada ao peso de HBPM ou 

HNF, 75% da dose ajustada ao peso de HBPM ou dose intermédia de HBPM, durante a 

gravidez e retomar a hipocoagulação de base no pós-parto (evidência grau 1C). [13] 

O puerpério é sempre o período de maior risco em termos de eventos 

tromboembólicos, sendo o risco nove vezes superior ao da gravidez. Assim, todas as 

puérperas com trombofilia hereditária devem fazer profilaxia antitrombótica nas 4 a 6 

semanas após o parto. [22] 

Qualquer mulher com história pessoal de evento tromboembólico, quer tenha 

diagnóstico de trombofilia ou não, deve usar meias de compressão elástica durante a gravidez 

e depois do parto (evidência grau 2C). [13]  
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7. Orientação clínica de grávida ou puérpera com antecedentes de evento 

tromboembólico, sem trombofilia conhecida. 

 

Os dados disponíveis sugerem que mais do que a identificação de uma trombofilia 

hereditária, a ocorrência prévia de eventos tromboembólicos na paciente ou num familiar de 

primeiro grau constitui o factor de risco mais relevante para complicações tromboembólicas 

durante a gravidez/puerpério. [5] 

Assim, poderá ser viável intervir com terapêutica anticoagulante profiláctica adequada 

em mulheres com complicações obstétricas prévias associadas a eventos tromboembólicos, 

sem antes submeter a grávida a estudos genéticos para trombofilia hereditária que, além de 

dispendiosos, não incluem todas as trombofilias conhecidas e por isso podem nem identificar 

a condição base. [32] 

Assim, recomendam-se doses profilácticas de HBPM ou HNF durante toda a gravidez 

e até 4 a 6 semanas após o parto em mulheres com história pessoal de evento tromboembólico 

idiopático enquanto não grávidas, ou evento tromboembólico durante gravidez prévia ou 

enquanto recebiam ACO. Se o evento tromboembólico ocorreu associado a um factor de risco 

transitório, como por exemplo imobilização prolongada, não é recomendada profilaxia 

antitrombótica mas, apenas vigilância da grávida e de factores de risco para eventos 

tromboembólicos. [13] 

Qualquer mulher com história pessoal de evento tromboembólico, quer tenha 

diagnóstico de trombofilia ou não, deve usar meias de compressão elástica durante a gravidez 

e depois do parto (evidência grau 2C). [13] 
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8. Orientação clínica de grávida ou puérpera com trombofilia conhecida, 

diagnosticada por rastreio em contexto de história familiar positiva, sem 

antecedentes pessoais de evento tromboembólico. 

 

Mulheres com deficiência de AT, mutação do FVL em homozigotia, mutação do gene 

da protrombina G20210A em homozigotia e trombofilias combinadas (como por exemplo 

FVL e deficiência de AT), estão em maior risco de eventos tromboembólicos e complicações 

obstétricas. Logo, devem ser tratadas com doses profilácticas ou intermédias de HBPM ou 

HNF. [7] 

As últimas guidelines do American College of Chest Physicians (2008) [13] 

recomendam que as grávidas com diagnóstico de trombofilia hereditária, mas sem eventos 

tromboembólicos prévios sejam vigiadas durante a gravidez para decidir da pertinência de 

instituição terapêutica com hipocoagulantes e que não sejam medicadas indiscriminadamente 

(evidência grau 1C). No entanto, estas guidelines ressalvam a existência de controvérsia 

devido ao conhecimento limitado da história natural de todas as trombofilias e ao facto de 

algumas trombofilias hereditárias estarem persistentemente associadas a maior risco de 

eventos tromboembólicos na gravidez, na literatura. Assim, recomendam que grávidas sem 

história prévia de evento tromboembólico, mas com deficiência de AT, devem fazer profilaxia 

anteparto (a iniciar no primeiro trimestre) e pós-parto (evidência grau 2C) [13] 

De facto, tendo em conta esta necessidade que as guidelines deixam em aberto de 

vigilância da gravidez e decisão clínica subjectiva no que respeita à instituição de terapêutica 

hipocoagulante durante a gravidez, em 2009, Sarig G et al [9] propuseram um sistema de 

hierarquização para mulheres com trombofilia (quadro 7). A pontuação total é obtida pela 

soma das pontuações parciais e isto permite colocar as mulheres em 4 níveis de risco da 

gravidez: baixo (pontuação ≤ 5), intermédio (pontuação 6-10), alto (pontuação 11-14) e 

extremamente alto (≥ 15). Estes autores tentaram validar este sistema com a sua aplicação a 

90 grávidas, tratadas com HBPM durante a gravidez. No entanto, reconhecem a necessidade 

de mais estudos prospectivos, aplicando este sistema e doses correctas e monitorizadas de 

HBPM com o doseamento de actividade antifactor Xa. [9] 

Em 2009 Dargaud, Y et al [46] efectuaram um estudo prospectivo (n=342) em que 

também foi aplicada uma tabela (quadro 8) de hierarquização de risco para grávidas com 

trombofilia hereditária e mais uma vez foi defendida a prática de individualizar as 

recomendações para cada grávida, em vez de prescrever hipocoagulação 

indiscriminadamente.  
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Varga, E, em 2007 [14] publicou uma sugestão de interrogatório clínico para 

aconselhamento genético na obtenção de história pessoal ou familiar de estados de 

hipercoagulabilidade (quadro 9). 
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9. Orientação clínica de grávida ou puérpera sem trombofilia conhecida, com 

história familiar positiva para eventos tromboembólicos. 

 

A presença de história familiar positiva para eventos tromboembólicos não é, por si só, 

critério para rastreio de trombofilia na gravidez. [47, 48]  

Assim, a gravidez nestas mulheres deve e tem que ser encarada como normal e vigiada 

como qualquer outra. 
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10. Pertinência do rastreio universal de trombofilia na gravidez. 

 

O rastreio universal de trombofilia na gravidez não é recomendado devido à baixa 

prevalência de trombofilia hereditária na população assintomática, baixa penetrância das 

trombofilias mais prevalentes (mutação do FVL e mutação G20210A do gene da 

protrombina), custos dos testes genéticos e falta de métodos profilácticos a longo prazo 

seguros e viáveis economicamente. Revela-se imprescindível ter em conta os custos, 

frequência de resultados positivos em indivíduos assintomáticos, ansiedade da grávida, e falta 

de eficácia comprovada das terapêuticas disponíveis contra o potencial de antecipar e prevenir 

eventos tromboembólicos maternos e morbimortalidade perinatal.  

Vários estudos [49-50] mostraram que o rastreio universal de trombofilia na gravidez 

tem como consequência imensos casos positivos em mulheres sem qualquer complicação 

durante a gravidez o que levanta um dilema sobre a forma de as acompanhar e, 

eventualmente, intervir. 

Na realidade não existem evidências fortes sobre quem rastrear e que testes aplicar no 

rastreio. Parece consensual rastrear: mulheres em idade reprodutiva com história pessoal de 

TEV, abortamentos após as 10 semanas de gestação recorrentes e inexplicados, com evidência 

de isquemia ou enfarte placentar. 

Quando se aplicam testes de rastreio para trombofilia hereditária em grávidas é preciso 

ter em conta as alterações fisiológicas de factores de coagulação e de anticoagulantes naturais, 

que ocorrem durante a gravidez. Idealmente, o rastreio devia ser realizado separado no tempo 

de eventos tromboembólicos, em pacientes não-grávidas, sem fármacos anticoagulantes ou 

terapêutica hormonal. 

Sempre que há indicação para estudo de trombofilia, devem ser pedidos os seguintes 

testes: hemograma, leucograma e contagem de plaquetas; estudo da coagulação (tempo de 

tromboplastina parcial activada, aPTT, tempo de protrombina, PT e fibrinogénio); AT; 

actividade da PC; actividade da PS; antigénio da PC livre; resistência à PC activada; 

anticoagulante lúpico, anticorpos anticardiolipina, FVL, pesquisa da mutação G20210a da 

protrombina. [46] 
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11. Conclusão 

 

Nos últimos anos tem-se assistido à descoberta e compreensão fisiopatológica de 

várias trombofilias hereditárias. Evidência crescente tem vindo a corroborar a hipótese de 

associação de trombofilia hereditária e complicações na gravidez. No entanto, as suas 

implicações na prática clínica permanecem, ainda, pouco claras. 

As diversas medicações antitrombóticas que temos ao dispor não são completamente 

isentas de risco, nem comprovadamente eficazes nos diversos estudos publicados. Assim, a 

orientação clínica de grávidas e puérperas com diagnóstico de trombofilia hereditária ou 

daquelas para as quais por qualquer razão relacionada com história pessoal ou familiar se 

suspeita destes distúrbios da coagulação, apesar de estabelecida não está, consistentemente, 

corroborada por ensaios clínicos controlados e randomizados. 

Ainda mais, controverso é, quando se coloca a questão da pertinência do rastreio 

universal de trombofilia antes da gravidez ou assim que é diagnosticada gravidez. Os dados 

que dispomos, actualmente, não permitem considerar o rastreio universal como pertinente ou 

clinicamente justificado. 

A maioria dos estudos incluídos nesta monografia são artigos de revisão, séries de 

casos, estudos de coorte e casos controlos. Todos estes desenhos de estudo têm importantes 

limitações metodológicas, daí que, apesar de todas as dificuldades inerentes à execução de 

ensaios clínicos controlados envolvendo grávidas, há uma real necessidade de estudos com 

rigor metodológico nesta população. 
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Figura 1: Representação esquemática da cascata de coagulação. Baseado em [2]. 
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Figura 2: O Fibrinogénio é uma estrutura trinodular que consiste em dois domínios D (    ) e um 

domínio E (    ). A activação da trombina (Factor IIa) resulta na montagem lateral ordenada de protofibrilas, com 

ligações não covalentes. O FXIIIa faz a ligação cruzada entre os domínios D das protofibrilas adjacentes.  

Adaptado de [3], com autorização. 
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Figura 3: Via da fibrinólise. Plasminogénio, a molécula precursora da plasmina, liga a fibrina e um 

dos dois activadores do plasminogénio. Este complexo conduz à conversão da proenzima plasminogénio em 

plasmina (enzima proteolítica activa). A plasmina quebra o polímero de fibrina em múltiplos locais e liberta 

produtos de degradação da fibrina. Um dos mais importantes produtos de degradação da fibrina são os D-

dímeros, que consistem em dois domínios D de monómeros de fibrina adjacentes que sofreram ligações cruzadas 

pelo factor XIIIa. Os alvos da plasmina, para além da fibrina, são vários: fibrinogénio, proteínas plasmáticas e 

factores da coagulação. 

 Baseado em [3]. 
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Figura 4: Inactivação dos factores de coagulação pela heparina. A ATIII é um inibidor fraco da 

coagulação na ausência de heparina. HNF liga-se à antitrombina pela sua sequência pentassacarídea nativa, o que 

conduz a uma alteração na conformação da molécula convertendo-a num inactivador rápido de vários factores da 

coagulação, particularmente do factor Xa. No entanto, para inactivar a trombina (factor IIa), a heparina deve 

ligar-se, simultaneamente, à trombina e antitrombina, o que ocorre apenas se a molécula de heparina tiver mais 

de 18 unidades monossacarídicas (mais de 600 daltons). 

HBPM tem um mecanismo de acção semelhante, com actividade anti-factor Xa. No entanto, tem um 

efeito inferior no que se refere à inactivação da trombina porque a maioria das moléculas de HBPM não são 

suficientemente compridas.  

Fondaparinux, é composto apenas por um pentassacarídeo sulfatado e inactiva o factor Xa mas não tem 

nenhuma acção sobre a trombina. 

 

Adaptado de [43] com autorização. 
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Factor procoagulante Alteração durante a gravidez 

Factor II de coagulação  Aumenta 

Factor V de coagulação = 

Factor VII de coagulação  Aumenta 

Factor VIII de coagulação  Aumenta 

Factor IX de coagulação = 

Factor XII de coagulação Aumenta 

Trombina (FIIa) Aumenta 

Fibrinogénio (FI) Aumenta 

Inibidores da activação do plasminogénio 1 e 2 Aumenta 

Factor Anticoagulante Alteração durante a gravidez 

Inibidor da Via do Factor Tecidular Aumenta ligeiramente 

Proteína C = 

Proteína S Diminui 

Antitrombina III = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 Algumas alterações fisiológicas da concentração factores de coagulação 

durante a gravidez. [5] 
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Grau de Evidência Descrição 

1 Recomendação forte. Os  benefícios ultrapassam os riscos e 

justificam os custos. 

2 Recomendação fraca. A magnitude dos benefícios, riscos e 

custos é incerta. 

Fontes de Informação Descrição 

A Elevada qualidade. 

B Qualidade moderada. 

C Baixa qualidade. 

Quadro 2 Graus de evidência e fontes de informação [13] 
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Tipo de Trombofilia População geral [15-16] Doentes com TEV [16] 

Deficiência de antitrombina 0,02% 7% 

Deficiência de proteína C 0,2% 7% 

Deficiência de proteína S 0,03-3% 7% 

Factor V de Leiden Caucasianos 4-7% 21% 

 Não Caucasianos 0-1%  

Mutação do gene da protrombina Caucasianos 0,7-4% 6% 

 Não Caucasianos 0-1%  

Níveis elevados de FVIII 11% 25% 

Hiperhomocisteinemia moderada 5% 10% 

Quadro 3 Prevalência de Trombofilia Hereditária [15,16] 
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 OR  
(IC 95%) 

Tipo de 

Trombofilia 
TVP durante 

a gravidez 

Abortamento 

precoce 

Abortamentos 

de repetição 

 (1º trimestre) 

Abortamento  

(2º trimestre) 

Abortamento 

tardio 

Pré- 

-eclampsia 

Descolamento 

da placenta 
RCIU 

Mutação do FVL 

(homozigotia) 
34,40 

(9,86-120,05) 

2,71 
(1,32 – 5,58) 1,91 

(1,01-3,61) 

4,12 
(1,93-8,81) 

 
1,87 

(0,44-7,88) 

8,43 
(0,41-171,20) 

4,64 
(0,19-115,68) 

Mutação do FVL 

(heterozigotia) 
9,32 

(5,44-12,70) 

1,68 
(1,09 – 2,58) 

2,06 
(1,10-3,86) 

2,19 
(1,46-3,27) 

4,70 
(1,13-19,59) 

2,68 
(0,59-12,13) 

Mutação do gene da 

protrombina G20210A 

(homozigotia) 

26,36 
(1,24-559,29) 

2,49 
(1,24-5,00) 2,7 

(1,37-5,34) 

8,60 
(2,18 – 33,95) 

    

Mutação do gene da 

protrombina G20210A 

(heterozigotia) 

6,80 
(2,46-19,77) 

 
2,66 

(1,28-5,53) 

2,54 
(1,52-4,23) 

7,71 
(3,01-19,76) 

2,92 
(0,62-13,70) 

Deficiência de AT 4,69 
(1,30-16,96) 

0,88 
(0,17-4,48) 

   
3,89 

(0,16-97,19) 

1,08 
(0,06-18,12) 

 

Deficiência de PC 4,76 
(2,15-10,57) 

2,29 
(0,20-26,43) 

   
5,15 

(0,26-102,22) 

5,93 
(0,23-151,58) 

 

Deficiência de PS 3,19 
(1,48-6,86) 

3,55 
(0,35-35,72) 

  
20,90 

(3,70-109,15) 

2,83 
(0,76-10,57) 

2,11 
(0,47-9,34) 

 

MTHFR C677T 

(homozigotia) 
0,74 

(0,22-2,49) 

1,40 
(0,77-2,55) 

   
1,37 

(1,07-1,76) 

1,47 
(0,40-5,35) 

1,24 
(0,84-1,82) 

Hiperhomocisteinemia 
 

6,25 
(1,37-28,42) 

4,21 
(1,28-13,87) 

  
3,49 

(1,21-10,11) 

2,40 
(0,36-15,89) 

 

Anticorpos 

anticardiolipina 
 

3,40 
(1,33-8,68) 

5,05 
(1,82-14,01) 

  
2,73 

(1,65-4,51) 

1,42 
(0,42-4,77) 

6,91 
(2,70-17,68) 

Anticoagulante lúpico 
 

2,97 
(1,03-9,76) 

   
1,45 

(0,70-4,61) 
  

Quadro 4 Risco de TVP durante a gravidez, abortamento precoce, abortamentos de repetição no 1º trimestre, abortamento no 2º 

trimestre, abortamento tardio, pré-eclampsia, descolamento da placenta e RCIU, em mulheres com trombofilia 

[10,13] 
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Fármaco 

antitrombótico 

Indicação Via de 

administração 

Farmacocinética Monitorização Permeabilidade 

da placenta 

Efeitos 

fetais 

Segurança na 

amamentação  
AAS Suplementar em 

grávidas com próteses 

valvulares mecânicas; 

grávidas com síndrome 

antifosfolipídico. 

Oral Pico plasmático: 

30-40 min. 

Semi-vida de 15-20 

minutos, mas o 

efeito inibitório 

plaquetário 

permanece por 10 

dias; 50% da 

função plaquetária 

recuperada 5-6 dias 

depois da suspensão 

do fármaco 

Função 

plaquetária 

Sim Sem efeitos 

fetais 

deletérios 

(baseado em 

metanálises de 

estudos 

randomizados) 

 

Dipiridamol  Suplementar em 

grávidas com próteses 

valvulares mecânicas; 

história pessoal de 

EAM ou factores de 

risco para trombose 

arterial. 

Oral  Semi-vida de 10h Função 

plaquetária 

? Sem efeitos 

deletérios 

(baseado em 

séries de 

casos) 

 

Clopidogrel Suplementar em 

grávidas com próteses 

valvulares mecânicas; 

história pessoal de 

EAM ou factores de 

risco para trombose 

arterial. 

Oral Pico plasmático: 2h 

semi-vida: 48h  

Função 

plaquetária 

? Sem efeitos 

deletérios 

fetais (baseado 

em 2 casos) 

 

Ticlopidina Suplementar em 

grávidas com próteses 

valvulares mecânicas; 

história pessoal de 

EAM ou factores de 

risco para trombose 

arterial. 

Oral Inibição plaquetária 

máxima: 3-4 dias 

Função 

plaquetária 

? Sem efeitos 

deletérios 

fetais (baseado 

em 2 casos) 

 

Quadro 5 Fármacos antitrombóticos [5,13,40] 
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Abciximab Suplementar em 

grávidas com próteses 

valvulares mecânicas; 

história pessoal de 

EAM ou factores de 

risco para trombose 

arterial. 

Oral Pico plasmático: 

poucos minutos 

Semivida 30 

minutos 

(administração 

intravenosa) 

Função 

plaquetária 

Pequena 

quantidade de 

abciximab na 

circulação fetal 

(in vitro) 

Sem efeitos 

deletérios 

fetais (baseado 

em 1 caso). 

 

HNF Tratamento ou 

profilaxia 

Intravenoso ou 

subcutânea 

Pico plasmático: 2h aPTT  

Contagem 

plaquetária, se 

tratamento 

superior a 2 -3 

semanas.  

Não 

 

Sem efeitos 

fetais 

deletérios  

(baseado em 

100 casos) 

Não é excretado 

pelo leite 

materno. 

Seguro. 

HBPM Tratamento ou 

profilaxia 

Subcutânea Pico plasmático: 3-

4h  para a 

enoxaparina; Pico 

plasmático em 4h 

para a dalteparina. 

Semi-vida: 4-5h. 

Níveis de 

antifactor Xa. 

Contagem 

plaquetária, se 

tratamento 

superior a 2 -3 

semanas. 

Não Sem efeitos 

fetais 

deletérios 

Detectado em 

pequena 

quantidade no 

leite materno. 

Biodisponibilida

de baixa quando 

administrado por 

via oral. 

Considerado 

seguro. 

Derivados 

cumarínicos 

Grávidas com próteses 

valvulares mecânicas 

Oral Pico Plasmático: 90 

min.  

Semi vida: 36-42h. 

INR Sim Abortamento 

(14,6-56%) ; 

nados mortos 

(5-33%); 

anomalias 

congénitas (0-

30%); 

hemorragias 

intracranianas 

no feto ou 

recém nascido 

(2%); 

anomalias 

neurológicas 

(14%) 

Baixo QI (4%) 

Não detectado 

no leite materno, 

sem efeito 

anticoagulante 

no recém-

nascido 

alimentado com 

leite materno. 

Considerado 

seguro. 
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Danaparinóide Alergia à heparina; 

Trombocitopenia 

induzida pela heparina 

Subcutânea Pico plasmático: 2-

5h;  

Semi vida 2,34 h 

Níveis antifactor 

Xa 

Baixa. Não existe 

evidência de 

actividade 

antifactor Xa na 

circulação 

uteroplacentária. 

Sem efeitos 

deletérios 

fetais (baseado 

em séries de 

casos) 

Biodisponibilida

de baixa quando 

administrado por 

via oral. 

Considerado 

seguro. 

Hirudina 

Recombinante 

Alergia à heparina; 

trombocitopenia 

induzida pela heparina 

Intravenosa ou 

subcutânea 

Pico plasmático: 1-

2H (administração 

subcutânea)  

Semi vida: 1-3h 

(administração 

intravenosa) 

aPTT Baixa (estudos em 

animais). <2% 

dos níveis 

maternos, 

detectados no 

plasma fetal 

(estudos em 

coelhos) 

Sem efeitos 

deletérios 

(baseado em 2 

casos) 

Biodisponibilida

de baixa quando 

administrado por 

via oral. 

Considerado 

seguro. 

Fondaparinux  Alergia à heparina; 

trombocitopenia 

induzida pela heparina 

Subcutânea Pico plasmático: 2h 

Semi-vida 17h 

(estudo em 

voluntários jovens e 

saudáveis) 

Não necessária Ausente em 

estudos in vitro. 

10% dos níveis 

maternos 

detectados no 

sangue do cordão 

umbilical. 

Sem efeitos 

deletérios 

(baseado em 5 

casos). 

? 
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Hipocoagulante 

Dose profiláctica Dose Intermédia Dose terapêutica  

 

Segurança na gravidez 
Protocolo 

ACCP 

Protocolo 

Duke  

Protocolo 

ACCP 

Protocolo 

Duke 

Protocolo 

ACCP 

Protocolo 

Duke 
HBPM       Seguro (categoria B - sem 

evidência de risco em 

humanos) 

   Dalteparina 5000 UI/dia  5000 UI 

2/dia 

 200 UI/kg 1/dia;  

100 UI/kg 2/dia 

  

   Enoxaparina 40 mg/dia 40 mg/dia ou 30 

mg 2/dia  

(<28semanas);   

40 mg 2/dia 

(>28semanas) 

40 mg 2/dia  1,5 mg/kg 1/dia;  

1 mg/kg 2/dia 

1 mg/kg 2/dia 

para atingir 

níveis de 

antifactor Xa 

de 0,5-1,0 

 

   Nadroparina 2850 UI/dia    171 UI/kg 1/dia   

   Tinzaparina 4500 UI/dia    175 UI/kg 1/dia   

HNF 5000 U  

cada 12h 

5000 U  

cada 12h 

(<8semanas); 

7500 U  

cada 12h  

(8-28semanas); 

10000 U  

cada 12h  

(>28 semanas) 

Administrar 

a cada 12h 

de forma a 

atingir níveis 

de antifactor 

Xa de 0,1-0,3 

U/mL 

 Administrar a 

cada 12h, de 

forma a obter 

valores 

terapêuticos de 

aPTT, 6h após 

cada 

administração 

Administrar 

cada 12h/8h de 

forma a obter 

valores 

terapêuticos de 

aPTT 6h/4h 

após cada 

administração 

Seguro (categoria C – não 

se pode excluir que haja 

risco) 

Varfarina Não usada    Dose ajustada,. 

para manter o 

INR entre 2,0-

3,0 

 Não recomendado no 1º e 

2º trimestres. (categoria X – 

contraindicado na gravidez) 

Quadro 6 Doses e segurança de fármacos hipocoagulantes na gravidez e puerpério [25] 

 



43 
 

 

 

 

a 
relativamente ao último abortamento ou morte fetal 

b 
somar 2 pontos caso o evento tromboembólico tenha sido grave e ameaçador da vida 

c
 heterozigotia para factor V de Leiden e mutação G20210A da protrombina 

d
 homozigotia para o factor V de Leiden e deficiência de antitrombina  

 

História Obstétrica Tipo de Trombofilia Pontuação 

Partos prematuros Pontuação Factor V Leiden (Heterozigotia) 2 

32-36 semanas 1 Factor V Leiden (Homozigotia) 4 

29-32 semanas 2 Mutação do gene da protrombina (Heterozigotia) 2 

≤ 28 semanas 3 Mutação do gene da protrombina (Homozigotia) 3 

  MTHFR C677T (Homozigotia) 1 

Abortamento ou morte fetal
a
 Pontuação Deficiência de Proteína C 3 

≤ 9 semanas 0 Deficiência de Proteína S 2 

10-19 semanas 2 Deficiência de antitrombina 4 

≥ 20 semanas 3 Hiperhomocisteinemia 2 

  Níveis elevados de Factor VIII 2 

Número de abortamentos Pontuação Baixo título de anticorpos anticardiolipina 1 

1 1 Alto título de anticorpos anticardiolipina 2 

2 2 Anticoagulante lúpico, fraco 1 

≥ 3 3 Anticoagulante lúpico, forte 3 

    

TV prévio Pontuação Combinação moderada
c
 4 

TVP perna/braço 2 Combinação severa
d
 8 

TV em locais raros 4 História Familiar Pontuação 

EAM /AVC isquémico 4 História familiar de TV 2 

TVP ameaçador da vida 
b
 2 História familiar de complicações da gravidez de 

etiologia vascular  

1 

Quadro 7 Sistema de hierarquização de risco de complicações da gravidez para mulheres com trombofilia [9] 
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História pessoal de tromboembolismo 

venoso 

Tromboembolismo venoso durante a gravidez ou AVC isquémico ou TEP ou TVP em 

idade menor que 16 anos 

6 

 TEP espontâneo ou induzido por estrogénios ou TVP proximal 3 

 TEP ou TVP proximal induzido por factor de risco transitório 2 

 TVP distal espontânea ou induzida por estrogénios 2 

 TVP distal induzida por factor de risco transitório 1 

História pessoal de tromboembolismo 

venoso positiva 

Tromboembolismo venoso recorrente 3 

 Trombos venosos residuais 3 

 Tromboembolismo venoso recente (<2 anos) 2 

Trombofilia Mutações homozigóticas ou trombofilias combinadas 3 

 Deficiência de PC, deficiência de PS, FVL em heterozigotia, mutação G20210a do 

gene da protrombina em heterozigotia 

1 

 História familiar de tromboembolismo venoso recorrente ou severo, nenhuma 

trombofilia diagnosticada 

1 

Outros factores de risco Imobilização 2 

 Gravidez gemelar 1 

 Idade > 35 anos 1 

 IMC > 30 1 

Pontuação total =  ……. 

Pontuação total < 3 – nenhuma profilaxia antenatal 

Pontuação total ≥  6 – profilaxia com heparina desde o início da gestação 

Pontuação total entre 3 e 5 – HBPM no 3º trimestre de gestação 

Quadro 8 Hierarquização de risco tromboembolia venosa para grávidas com trombofilia hereditária e estratégia profiláctica 

recomendada [46] 
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Antecedentes Pessoais 

Tem antecedentes de tromboses venosas? 

 em caso de resposta afirmativa: 

 Que idade tinha quando foi acometido pela primeira trombose venosa? 

 Como foi diagnosticada a sua trombose venosa? (ecografia, TC, cintigrafia de ventilação-perfusão) 

 Em que local foi a sua trombose venosa? 

 Como foi tratado? (trombolíticos, heparinas, anticoagulantes orais) 

 Esteve internado? 

 Onde foi feito o diagnóstico e o tratamento? * 

 Lembra-se se foi submetido a algum exame laboratorial, na pesquisa de alguma anomalia da coagulação? 

                  - Em caso de resposta afirmativa, lembra-se de o terem informado de que tinha alguma anomalia da coagulação? 

                  - Lembra-se do nome da anomalia da coagulação? * 

 Quais os eventos que associa ao episódio de trombose? 

                  - Sintomas?  

                  - Na altura usava habitualmente ACO ou outras hormonas? 

                  - Encontrava-se grávida ou no período de puerpério (<6 semanas após o parto) 

                  - Tinha sido submetido a alguma cirurgia recentemente ou tinha sofrido algum tipode trauma?  

                  - Tinha estado imobilizado por um longo período de tempo? (viagens longas…) 

                  - Tem outros antecedentes pessoais, tais como: FA, neoplasia, DM, HTA, Doença inflamatória intestinal, obesidade com IMC>30 ou LES? 

 Tem ou teve hábitos tabágicos? 

                  - Em caso de resposta afirmativa: Há quanto tempo fuma/fumou? Quantos cigarros fuma/fumava por dia? Tinha hábitos tabágicos na altura 

do evento tromboembólico? 

 Tem antecedentes de eventos tromboembólicos recorrentes? Com que idades? 

                 - Em caso de resposta afirmativa, que eventos associa a esses episódios? 

 Tem antecedentes pessoais de AVC ou EAM? 

 Se mulher: 

 Usa ou alguma vez usou métodos contraceptivos? Se sim, quais? Durante quanto tempo usou cada método? Alguma vez teve problemas 

relacionados com algum método contraceptivo? 

 Alguma vez usou outras hormonas (THS, tamoxifeno, tratamentos de fertilidade) 

Quadro 9 Interrogatório clínico para aconselhamento genético na obtenção de história pessoal ou familiar de estados de hipercoagulabilidade 

[14] 
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 Alguma vez esteve grávida? Quantas vezes? Quantos filhos vivos resultaram dessas gravidezes? 

 Teve algum abortamento ou morte fetal? Em caso de resposta afirmativa, com quanto tempo de gestação? 

 Alguma das gravidezes teve complicações: pré-eclampsia, partos pré-termo, RCIU, descolamento da placenta? 

 Em alguma gravidez foi medicada com fármacos antiagregantes ou hipocoagulantes? 

*Importa obter registos médicos prévios, rever e confirmar avaliações e diagnósticos prévios. 

História Familiar 

Algum dos seus familiares tem história de trombos nas pernas, pulmões ou outras partes do corpo? 

 Em caso de resposta afirmativa, repetir as questões listadas acima. 

Algum dos membros da sua família alguma vez usou fármacos hipocoagulantes? 

Algum dos seus familiares tem diagnóstico de anomalias da coagulação sanguínea hereditárias, incluindo factor v de Leiden, mutação do gene da 

protrombina ou MTHFR? Algum dos membros da família tem diagnóstico de deficiência de antitrombina, deficiência de proteína C, deficiência de 

proteína S, ou anticorpos antifosfolipídicos? 

Alguma das suas familiares tem história de abortamentos de repetição 

 Em caso de resposta afirmativa, em que trimestre da gravidez? 

Alguma das suas familiares tem história de complicações da gravidez: pré-eclampsia, descolamento da placenta, RCIU ou parto pré-termo? 

Algum dos seus familiares tem história de AVC ou EAM? 


