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• Alterações hemostáticas na gravidez e risco tromboembólico. 

 

• Necessidade de implantação de modelos clínicos e 

laboratoriais para o diagnóstico de TEV, adaptados à gravidez. 

 

• Uso de Anticoagulantes na gravidez: Heparinas e 

dicumarínicos, vantagens e desvantagens. 

 

• Tromboprofilaxia na gravidez e puerpério. 
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TVP 

TEV 

sem sintomas 

de TVP  

(30%) 

TVP 

silenciosa 

40% – 50%  

Mais difícil de diagnosticar na gravidez 

TEP 





  Lesão Vascular  
Traumatismo acidental  
Lesão endotel ial  
Trauma cirúrgico 

 - Cirurgia anca/joelho 

 - Cirurgia SNC 

 - Cancro 

 

Hipercoagulabilidade sanguínea 

 Aumento e activação dos FC: II, VII, VIII, X 

 Trombocitose – Trombocitemia 

 ↓ dos inibidores da coagulação (S) 

 Alteração da fibrinólise 

 Estase Venosa 

 Obstrução por trombos 

 Aumento da viscosidade 

 Imobilização 

 Compressão pélvica 

 TVP prévia 





   Estrogénios 

   Procoagulantes 

  Factores II, V, VII, VIII, IX, X, 
XII, vWF 

  Fibrinogénio (300 – 600 
mg/dL) 

   Anticoagulantes naturais  

  Proteína S (livre: 2º e 3º T- 
40%) 

  Resistência à Proteína C 
activada (na ausência da mutação 

FV Leiden) 

 Supressão da f ibrinólise 

   PAI-1 / PAI-2 (placenta) 

 Proteína C, Antitrombina, PT e 
aPTT sem alterações 

 Puerpério 

 

 Reação de fase aguda 

 Alterações no volume 

plasmático 

 Trombocitose 

   Fibrinogénio, F VIII ,  F vW, AT 

   PAI-1 e PAI-2 com 

normalização rápida da 

fibrinólise 

 

 Hemostase normal: 

 

 



  Risco relativo de TE na gravidez 4-6x 

  1.1 – 1.5 mortes/100 mil nascidos vivos 

Risco aumenta 1º < 2º < 3º trimestre 

 

Risco é 20 x mais elevado no pós-parto até 6 semanas de puerpério 

 

Risco duplica se cesariana eletiva  /triplica se CST emergente 

 
 80% TE venoso (80% TVP e 20% EPA) 

 

 20% TE arterial (AVC / EAM) 

Ann Intern Med. 2005;143: 697–706 
J Thromb Haemost. 2008;632-7 

Am J Obstet Gynecol.2006;194:1311–1315 
Thromb Haemost. 2010;103:306–311 



70% - 90% dos êmbolos 

pulmonares têm origem nas 

veias íleo-femurais 

 

   

TVP Proximal 

 

Gravidez: + frequente à 

esquerda 



 

 

  Trombose pélvica: população geral <1%  

                                gravidez ≈ 10%  (2011 ACOG Sept )  

 

  Trombose das veias uterinas (“cólicas” uterinas)  

 

 

  Trombose hemorroidária 

 

 

 Trombose umeral, subclávia, jugular interna,  

coração  direito 

Tromboflebite 

sética uterina 



 Muitas vezes atípica! 

“Embolia Pulmonar na 

gravidez é a grande 

simuladora de todas as 

doenças” 

“O inimigo silencioso” 
Sempre à espreita!  



Exposiç

ão à 

radiação 

materno

-fetal 
Exposição materno-

fetal à radiação 

EP fatal por erro 

diagnóstico 



Modelos 

clínicos 

Biomarcadores 

específicos 

para a gravidez  

 

 Estratificação do risco TE 

 

 Redução do nº de doentes a 

necessitar de meios de imagem 

 

 Redução da % de exposição  

feto- materna à radiação   

  



Critérios de probabilidade de TEP Score 

Sintomas de TVP (dor, rubor perna) 3 

Diagnóstico provável de E.Pulmonar 3 

Frequência cardíaca >100 1.5 

Imobilização (3dias) ou cirurgia nos 4 dias 

prévios 

1.5 

TVP /EP prévias 1.5 

Hemoptises 1 

Tumor 1 

SWM 4 EP pouco provável Não necessita exames 

imagem 

> 4 Provável EP Requer exames de imagem 

SWM- Score de Wells modificado Cutts.PE in pregnancy.Am J Obstet Gynecol 2013 



TEP 

Sinais inflamatórios 

Sinal de Homans 

Circulação colateral 

TVP 

Toracalgia + dispneia + 
hemoptise + 

taquipneia/taquicardia 

Síncope, choque 
cardiogénico, morte 

súbita D.D: Dispneia fisiológica  

Embolia do Líquido  Amniótico 

Clínica 

atípica! 



TEP 

ECG(S1Q3T3;DDEE); Troponina; pro-BNP 

 Ecocardiograma 2D  

 Gasimetria arterial 

  D.Dímeros 

  RXTórax (0.02mSv); 

  Cintigrafia V/Q  

  Angio-TC Torácica  

  RMN Torácica; pélvica 

 Angiografia pulmonar 

 Eco-doppler venoso 
membros inferiores 

 (baixa sensibilidade; só 23-52% 

deteta trombo proximal) 

 

 RMN pélvica 

 (não envolve radiação ionisante, 

gadolínio passa  a placenta- risco?) 

TVP 

Diagnóstico 

Clínico! 



• Gravidez e puerpério 

• Infeção 

• Estados inflamatórios 

• Pós operatório 

•  Trauma 

• Cancro  

Situações em que o D. Dímero 

pode ser positivo 

 

D. Dímero negativo exclui o 

diagnóstico de TEV! 
 



 BNP ou NT-pro-BNP: opção atrativa para ensaios clínicos de 
estratificação do risco de EP na gravidez.  

 

 Níveis de BNP duplicam na gravidez permanecendo estáveis 
durante a mesma. 

     Mulheres com doença cardíaca prévia têm valores mais   

     elevados de BNP. 

 

 BNP <100 pg/ml : valor preditivo negativo de complicações 
cadíacas na gravidez. 

 

 Troponina I  na gravidez como marcador de disfunção do 
coração direito requer validação.  

Novos biomarcadores 

  H-FABPs 
  GDF-15 
  hsTnT 



 

 Cintigrafia V/Q: vantagens no diagnóstico de EP 

quando o RX Tórax é normal,  em grávida estável.  

 

 

 Angio-TAC Torácica: vantagens  

sobre a cintigrafia VQ quando o  

RX Tórax é anormal.   

 Oferece diagnósticos alternativos (ex. disseção da aorta). 

 Util izado nas grávidas com instabilidade hemodinâmica.  

 

        Obstetrics &Gynecology   2009 

Mais radiação  para o feto 

 >Risco de tumor RN / jovem  

>14% Risco de tumor mama  
para a grávida <40 anos 

 radiação grávida: 10-70 Msv 

 radiação Feto: 0.2-0.6 Msv) 



 Limitações técnicas.   

 20% testes não diagnósticos 

 

 Alterações fisiológicas da 

gravidez (DC, volume 

plasmático, redistribuição de 

fluidos).  

 

Deficiente opacificação dos 

vasos.  

 

 Modificação do padrão 

imagiológico.  

É necessário protocolos de 

imagem modificados, 

adaptados à grávida. 

 

V/Q SPECT 
 





Obst Gynecol Clin N Am Mar 2013 

História clínica 



HNF 

HBPM 

AVK 

Classe X 

Fondaparinux 



HNF HBPM 

Fonte Mucosa intestino porco Grandes moléculas de HNF 

clivadas (despolimerização 

química ou enzimática) 

Mol Wt (Daltons) 3,000-30,000  (média 15,000) 1,000-10,000 (média 5,000) 

Absorção Variável 87-100% 

Distribuição Espaço vascular  Espaço vascular 

Ligação Proteínas ++++ + 

Trombocitopénia 1-5% Menos de 1% 

Actividade Anti-Xa:Anti-IIa  1:1 2-4:1  (depende do tipo de HBPM) 

Inibição outros F. 

coagulação 

IXa, XIa, XIIa Nenhuma 

Semi-vida 1-2 h (média 1.5) Dose única: 2-4.5 h 
Doses repetidas: 3-7 h (depende 
HBPM) 

Eliminação Renal Renal 

Reversão com Protamina Completa Parcial 

Hirsh et al. 
Chest.2008;133:141-159S 



•   Hemorragia (1 a 2%) 

• Antenatal , 0.43%  

• Pós-parto (HPP) > 500 mL, 0.94%  

• Hematoma da ferida, 0.61%  

• Sulfato de Protamina reverte apenas 60% efeito. 

↑risco trombótico. 

-Greer et al. (2005) Low-molecular-weight heparins for thromboprophylaxis and treatment of venous thromboembolism in pregnancy: a systematic review 
of safety and efficacy. Blood 106:401–407. 
-Lefkou et al. (2010) Low-molecular-weight heparin-induced osteoporosis and osteoporotic fractures: a myth or an existing entity? Lupus, 19(1):3-12.  

•   Reacções cutâneas alérgicas (1,8%) 

•   Osteoporose (0,04%) 

Raros:   
•  Trombose induzida pela heparina  

• Trombocitopénia Induzida pela Heparina (FP4) 

• Cefaleias 

• Aumento dos enzimas hepáticas (reversível)          



 Mais hemorrágicas.  

 Maior dificuldade em obter efeito terapêutico  

 Maior risco de TIH.  

 Maior risco de osteoporose.  

 

• Mas…mais económicas! Mais fáceis de inativar!  

 

• Usadas em esquemas terapêuticos de alto risco trombótico 



 

 

  Alterações da farmacocinética das HBPM 

 
• Adaptações fisiológicas (cardiovasculares, hemostáticas e renais)  

 

• Produção de heparinase placentária 

 

        



Semi-vida das HBPM diminui na gravidez pelo que se advoga 

duas tomas terapêuticas diárias 

Bonnar et al, Am J Obstet Gynecol, 1999 



     Conclusions – The half life of enoxaparin is prolonged 

with the progression of pregnancy and our work provides 

compelling evidence for prescribing once-daily enoxaparin 

for the treatment of antenatal venous thromboembolism. 

National and international guideline recommendations 

should be reconsidered 





Peso (kg) Enoxaparina Dalteparina Tinzaparina 

< 50 20 mg/dia 2500 IU/dia 3500 IU/dia 

50-90 40 mg/dia 5000 IU/dia 4500 IU/dia 

91-130 60 mg/dia 7500 IU/dia 7000 IU/dia 

131-170 80 mg/dia 10000 IU/dia 9000 IU/dia 

>170 0.6 mg/kg/dia 25 IU/kg/dia 75 IU/kg/dia 

50-90 

Dose profilática 

elevada* 

40 mg 12/12h 5000 IU 

12/12h 

4500 IU 

12/12h 

Dose terapêutica 

1 mg/kg/ 12/12h 

gravidez 

1.5 mg/kg/dia PP 

100 UI/kg/ 

12/12h ou 

200 IU/kg/dia 

175 UI/kg/dia  

*Risco elevado 



>150 Kg <40 Kg 

     Recomendam-se doses fracionadas (12/12 h) 

(2007) 

Clcr <30 
Próteses 

mecânicas 



 Monitorização em situações especiais.  

 

 Factor anti -Xa 

         1 semana após início tratamento 

               3-4 horas após dose da manhã  

               Para 2 doses de HBPM 

                               0.5----1.2 U/ml 

             

  Plaquetas 
              Valor basal  

              Durante o tratamento: início: 1x semana (4 sem) 

                                                                   1x mês 



 

 

 

  Estreptoquinase, alteplase, tenecteplase 
 

  C.I. relativa 

     Cesariana ou pós parto (<1 semana)  

          Hemorragia (2.9%) 

 Gravidez: morte fetal (1.9%) 

Pode ser lifesaving no TEP 

massivo,com 

compromisso 

hemodinamico! 

Pulmonar  embolus in pregnancy: seminars in perinatology 37 (2013) 225-233 

   

Embolectomia na Gravidez 
  Se  fa lha  da t romból ise  

  Se  t romból ise  cont ra - indicada 

  Se  t rombos  l iv res  nas  cav idades  d i re i tas  do coração  

  



 Quando o episódio de TEV ocorre perto do parto, em veias 
proximais (37 semanas), com risco de embolização no TP. 

  

 Se TEV recorrente, apesar de adequada terapêutica 
anticoagulante. 

  

  Se risco elevado de hemorragia associada à anticoagulação. 

 

Ideal: Colocação acima das veias suprarrenais. 

Remover logo que possível. 

Pulmonar  embolus in pregnancy: seminars in perinatology 37 (2013) 225-233 

Discussão multidisciplinar 

Cirurgião vascular 



TF/VIIa 

X 

Xa 

IX 

IXa 

VIIIa 

Va 

II 

IIa 

Fibrina 

Desirudin 

Bivalirudin 

Argatroban 

Dabigatran 

Fondaparinux 

Idraparinux 

Apixaban 

Rivaroxaban 

TTP889 

TFPI 

NAPc2 

Fibrinogéneo 

Actividade da 

trombina Thrombosis update 

June 2008 



AAS (100mg) 

• Não há ensaios controlados sobre a sua eficácia na tromboprofilaxia 

durante a gravidez 

• ACCP não recomenda a sua utilização isolada na profilaxia de TEV 

• Usado na SAAF em associação à HBPM  

Dicumarínicos 

• Só em casos específicos: próteses valvulares cardíacas 

mecânicas. 

• Atravessam a barreira placentária. 

• Pós-parto: podem ser utilizados, mas maior risco de hemorragia. 

 

• Sem contraindicação para o aleitamento 



 Embriopatia da Varfarina/Síndrome Congénito dos 
Cumarínicos 

 Período de maior vulnerabilidade: entre a 6ª e a 12ª semana de 
gestação. 

 Hipoplasia do maciço facial médio (hipoplasia nasal) 

 Condroplasia punctata (“ponteado” das epífises e das vértebras) 

 

 No 2º e 3º T, hemorragia intracraniana fetal, RCF, morte fetal  

Finkelstein e col. J Obstet Gynaecol Can 2005 







 

 Iniciar 24 horas depois do parto (na ausência de risco 

hemorrágico) 

 Sobrepor AVK à HBPM 

 1º dia - 5 mg per os 

 2ºdia - igual dose 

 Dosear PT / INR diários 

 Ajustar a dose até INR>2-3 

 Atenção a outras medicações e alguns alimentos  

 Considerar polimorfismos genéticos (VKORC1 e CYP2C9 ) 

Bridging HBPM AVK 



Indefinida 

> 3-6 Meses 

  Antagonistas da vitamina K (AVK)  

         Fatores de risco transitórios  
 

   

 

         Fatores risco permanentes , EP idiopática e TEV recorrente  

 

 

 

  Manter HBPM ou novos ACO  

   Doentes com INR de difícil  controlo (resistência genética)  

   Doentes com tumores.  

 

                                                       N i l s  K u c h e r .  N E J M ,  M a r c h  2 0 1 1  

                        





 A avaliação do risco trombótico deve ser repetida e 
continuada. 

 

 
 

 

 Pré-concecional 

 Inicio e final da  gravidez 

 Puerpério 

 Cirurgia 

 Internamento 

 Doenças intercorrentes 



 

 

          TEV prévio 

           15-25% casos é   

                   recorrente 

 

 

 

 

                    

         Trombofilias 

• Idade > 35 anos 

• Obesidade (IMC > 30 kg/m2)  

• Insuficiência venosa dos MI 

• Paridade ≥ 3 

• Tabagismo 

• Raça negra 

• Paraplegia 

• Anemia falciforme 

• Doenças inflamatórias (intestino) 

• Doenças médicas  

        (S.nefrótico, d.cardíacas, Lupus) 

• Doenças mieloproliferativas  





 Procedimento cirúrgico  

        (curetagens uterinas, LTB) 

 Infeção  (pielonefrite, 

pneumonia, endometrite) 

 Internamento prolongado 

 Hiperemese gravídica 

 Desidratação 

 S. Hiperestimulação 

Ovárica 

 Gravidez múltipla 

 Pré-Eclâmpsia 

 

 

 Cesariana 

 

 Hemorragia pós-parto >1litro 

(++ se necessidade 

transfusional) 

 

 Imobilização 

 

 Viagens aéreas de longo curso 

 

 



  Pintora mexicana: Frida Kahlo (1907-1954) 

  Sequelas de poliomielite 

  Abortos de repetição 

  Múltiplas fracturas por atropelamento 

  Cirurgias várias, colete de gesso 

  Acamada durante longa data 

  Pneumonia 

  Morte súbita aos 47 anos 

Diagnóstico 
Embolia Pulmonar 



2008 

 Jovem de 19 anos, raça negra,1ª gravidez, IG:36 S  

  Com drepanocitose (SS)  

 Internada por pielonefrite aguda 

 A fazer antiagregação (AAS 100 mg) 

 Dispneia súbita 

 Choque cardiogénico, reversível  

 Cesariana emergente com extracção de feto vivo  

                                       Diagnóstico 

                      Embolia Pulmonar  Aguda 

 



2009 

 Jovem de 22 anos, raça negra ,1ª  gravidez , IG:38 S  

 Acamada durante 5 dias por Ameaça de Parto Pré Termo  

 Obesa  (IMC)-38 

 Sem antecedentes conhecidos de doença  

 Sem tromboprofilaxia 

 Com programação de cesariana electiva  

 Ao passar da cama para a maca:  

 Dispneia súbita 

 Cesariana emergente com extracção de feto vivo  

 

                            Diagnóstico 

                  Embolia Pulmonar Aguda 

 



Medidas  

Gerais 

Métodos  

Mecânicos 

Métodos 
Farmacológicos 

Mobilização 

Elevação MI 

Hidratação 

Internamentos 
curtos 

Meias elásticas 

Botas de 
compressão 
pneumática 

FVC 

Anticoagulantes 

  Acção antitrombótica  

   Baixo risco hemorrágico 

HBPM 

HNF 

Dicumarínicos 

 



♀ sem ant. de TEV nem 

trombofilias 

 

< 3 factores de risco 

BAIXO RISCO 

  

HBPM não necessária 

Mobilidade 

Hidratação 

  

 

 ≥ 3 factores de risco 

 TEV único  sem AF 

 nem trombofilias 

 Trombofilias 

assintomáticas 

 Comorbilidades 

médicas 

 Procedimentos 

cirúrgicos 

 

RISCO INTERMÉDIO 

Considerar HBPM  

Considerar meias de 

compressão 

TEV recorrente 

 TEV único associado a 

estrogénios/idiopático 

 TEV único com ant. 

familiares ou trombofilias 

ALTO RISCO 

HBPM 

Meias de compressão 

  

November, 2009 



 

Ausência de hemorragia 

  
 

Parto vaginal: 4-6h 
Cesariana: 6-12h 
 

 
  

REINICIAR HBPM PARAR HBPM 

Procedimentos invasivos 
Indução de TP 

Hemorragia vaginal  
início TP 

Risco trombótico elevado:  

 reiniciar + cedo     (NUNCA < 4H) 

Dose terapêutica-24 h antes 

Dose profilática-12 h antes 



November, 2009 

RISCO INTERMÉDIO 

HBPM ≥ 1os 7 dias do 

puerpério 

♀ sem ant. de TEV nem 

trombofilias 

 ≥ 2 fatores de risco 

 Trombofilias assintomáticas 

 Cesariana em TP 

 IMC > 40 Kg/m2 

 Internamento prolongado 

 Comorbilidades médicas 

 

 ♀ sem ant. de TEV nem 

trombofilias 

 

 < 3 factores de risco 

BAIXO RISCO 

  

HBPM não necessária 

Mobilização precoce 

 

Excepções: 

HBPM≥ 1os7d puerpério 

CST electiva com 

>35 anos e/ou IMC>30

  

ALTO RISCO 

HBPM (≥6 semanas) 

Meias de compressão 

  

 TEV prévio 

 HBPM durante a 

gravidez 



 Administração Pré-Operatória de HBPM  

 A técnica regional só deve ser realizada 12h depois da 

administração . 

 Se for HBPM em dose Terapêutica a técnica só deve ser realizada 

24h depois da administração. 

 Enoxaparina 1,5 mg/Kg/dia 

 Tinzaparina 175 U/Kg/dia 

 Dalteparina 200 U/Kg/dia 

➪ Novas doses  só devem ser administradas > 4 h após remoção do catéter. 



risco se adormecer 

durante o voo 

 Risco se ficar sentada 

junto à janela 

 Risco se viajar em 
classe económica 

 Hipóxia Hipobárica 

 Risco TEV   3x mais alto 

 

 0.03%  -  0.1% grávidas viajantes 

 

 Aumento do risco com duração do voo 

Thrombosis research 
2013 

Não viajar > 36 semanas 



TEV prévio, trombofila ou outros  fatores de risco 

trombose, sem anticoagulação prévia 

 

 

  HBPM : 

       iniciar 6 a 12 h antes da viagem 

 

       duração: 3 dias   Thrombosis 

research 2013 



MENSAGENS FINAIS 

 A gravidez constitui um estado prótrombótico com 

elevado risco tromboembólico. 

 

 Há necessidade de validação de modelos de 

probabilidade diagnóstica adaptados à gravidez.  

 

 As heparinas N F e de baixo peso molecular são seguras 

na gravidez e amamentação, tendo as primeiras mais 

efeitos colaterais.  

 

 A estratificação do risco tromboembólico deve ser feito 

de forma contuuada e não devemos esquecer que é 

consideravelmente mais elevado no pós parto.  



OBRIGADA 


