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1. Resumo 

As trombofilias são caracterizadas por promoverem alterações na coagulação 

sanguínea, sendo classificadas em adquiridas e hereditárias, potencializando o 

desenvolvimento de uma trombose. Durante a gravidez a mulher é mais propícia a 

trombose, gerando riscos ao feto. Com isso, o presente estudo tem como objetivo 

realizar uma revisão da literatura sobre a frequência e possíveis causas da trombofilia 

durante a gestação, que desencadeiam os óbitos fetais e as possíveis etiologias 

envolvidas nesse processo. Avaliando a possibilidade de uma correlação com o 

aumento de estrogênio e progesterona. Observa-se um aumento na agregação 

plaquetária e atividade pró-coagulante, com redução do estado anticoagulante do 

sangue.  Pode-se concluir que os óbitos fetais durante a gestação estão associados 

à trombofilias hereditárias e adquiridas, e ao aumento de estrôgenio e progesterona, 

sendo alterações que favorecem o estado de hipercoagulabilidade sanguínea e estase 

circulatória, gerando complicações obstétricas. 

Palavras Chave: Trombofilias, gravidez, óbito-fetal, homeostase, antifosfolípide 

Key words: Thrombophilia, pregnancy, death-fetal, homeostasis, Antiphospholipid. 

2. Introdução 

A homeostase circulatória é constituída por alguns fatores, dentre os quais 

estão os que envolvem o equilíbrio no processo de coagulação, para que não ocorra 

nem o excesso e nem a falta do mesmo. No século passado, Virchow descreveu os 

mecanismos da trombose, salientando a lesão da parede vascular, os estados de 

estase venosa e as alterações da composição do sangue, os quais são conhecidos 

como estados de hipergoagulabilidade ou a tríade de Virchow. Assim, surge o conceito 

de trombofilia, que consiste num conjunto de distúrbios caracterizados por 

promoverem alterações na coagulação sanguínea, as quais condicionam um maior 

risco para trombose1,2. 

As trombofilias são classificadas em dois grupos, trombofilias adquiridas e 

trombofilias hereditárias. No quadro das trombofilias adquiridas destaca-se a 

síndrome antifosfolípide, condição autoimune que interfere na coagulação sanguínea, 

e que se caracteriza pela presença de antifosfolípides. Os AAFs agem em alvos 

específicos como os fosfolípides da membrana celular ou proteínas plasmáticas 
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ligadas ao mesmo e tem como principais anticorpos, anticoagulante lúpico (LA), 

anticardiolipina (aCL) e anti-β2-glicoproteína I3,4,5,6.  

As trombofilias hereditárias incluem deficiências das proteínas anticoagulantes 

(proteína C, proteína S e antitrombina) e mutações nos genes codificadores das 

proteínas pró-coagulantes (fator V e protombina)6-1. 

Tanto as trombofilias adquiridas quanto as hereditárias, podem ser identificadas 

em mulheres que dispõem um evento tromboembólico durante o período gestacional 

ou pós-parto7.  

 

3. Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi realizar um estudo bibliográfico a respeito da 

frequência de trombofilias hereditárias e adquiridas durante a gestação, bem como 

seus riscos ao feto e as possíveis etiologias envolvidas nesse processo. 

 

4. Metodologia 
O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa bibliográfica de caráter 

descritivo exploratório e qualitativo. Foram utilizadas fontes de pesquisa com padrões 

em publicações científicas, sendo acessados em bancos de dados como scielo, 

google acadêmico e PubMed. 

 

5. Desenvolvimento 

As trombofilias consistem na capacidade ou predisposição de um organismo à 

trombose6-2. Na gestação, a placenta produz os inibidores de plasminogênio 1 e 2, 

responsáveis por diminuir a atividade fibrinolítica e aumentar a agregação plaquetária. 

Com isso o estado de hipercoagulabilidade vai estar preparativo e adequado para o 

parto. Ocorrem também redução dos níveis de proteína S, elevação dos fatores I, VII, 

VIII, X e resistência progressiva à atividade da proteína C 7. Além do aumento do fluxo 

sanguíneo durante a gestação ocorre também elevação na concentração de 

estrogênio. Este hormônio favorece o aumento da concentração de fatores 

coagulantes, diminuindo os inibidores naturais da coagulação, produzindo um efeito 

pró-coagulante. A progesterona também participa deste mecanismo, e ambos os 

hormônios atuam na redução do risco de sangramento da mãe no parto e no pós-

parto8. 
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Assim, a presença de trombofilias aumenta o estado de hipercoagulabilidade 

da gestante/mãe, causando trombose no leito de vascularização placentária, levando 

a complicações obstétricas. Simultaneamente, a compressão da veia cava inferior 

pelo peso do feto no útero, contribui para a estagnação do sangue venoso, 

favorecendo, dessa forma os fenômenos trombóticos 7-1, o que pode ocorrer episódios 

frequentes de morte fetal, abortos de repetição e parto prematuro. 

Para que haja êxito gestacional é necessário o estabelecimento e manutenção 

eficiente do sistema vascular, sendo uma adequada circulação útero-placentária. 

 

6. Resultados preliminares 

Para o presente trabalho foram selecionados 8 artigos em português e 1 livro, 

utilizando os seguintes descritores: Trombofilia, Gestação, Fatores de coagulação, 

Fatores pró coagulantes, Estrogênio. Foi consensual entre os autores que a frequente 

causa de trombofilia durante a gestação decorridas de óbitos fetais é consequência 

de um aumento no estado de hipercoagulabilidade e agregação plaquetária. Ocorre 

também uma dosagem exacerbada de estrogênio e progesterona, que manterão o 

nível de pró-coagulantes elevados, reduzindo assim o sangramento no parto e pós-

parto. Entretanto, as trombofilias podem ser adquiridas ou hereditárias. 
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