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RESUMO: Durante o período gestacional a gestante passa por alterações hormonais, metabólicas e 

fisiológicas, estas alterações podem variar dentro de uma faixa de normalidade ou interferindo 

diretamente no curso da gestação e na vida pós uterina da criança. Uma das possíveis alterações é a 

trombofilia gestacional, descrita como um distúrbio hemostático que leva a fenômenos 

tromboembólicos. Tais fenômenos caracterizam uma das causas importantes de morbidade e 

mortalidade obstétrica, incluindo o aumento de risco á pré-eclâmpsia. Deste modo, o presente trabalho 

tem como objetivo realizar um levantamento de dados a partir da análise de prontuários de gestantes 

diagnosticadas com pré-eclâmpsia e seleção de 10 pacientes para realizar exames laboratoriais que 

correlacionem os achados clínicos à doença, à probabilidade da paciente ser trombofílica e possíveis 

complicações decorrentes deste quadro. Inicialmente será realizado um levantamento de prontuários na 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SARANDI-PR, avaliando pacientes que apresentaram pré-

eclâmpsia no período gestacional. Estima-se a análise e seleção inicial de 30 prontuários com seleção 

final de 10 pacientes, para dar continuidade à investigação laboratorial que estabelece uma relação entre 

a pré-eclâmpsia e trombofilia, através dos exames de deficiência da proteína-C; deficiência da proteína-S; 

fator V de Leiden; e Antitrombina (Atividade e Antígeno). Os exames serão realizados no laboratório de 

análises clínicas do Unicesumar – Centro Universitário de Maringá. Todas as pacientes serão instruídas 

sobre o delineamento da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e serão 

submetidas a um questionário padrão para análise da qualidade de vida, estudo de anamnese e 

avaliação segundo os critérios de inclusão e exclusão para o desenvolvimento da pesquisa. Ao fim do 

presente estudo, espera-se encontrar resultados que auxiliem na compreensão do real risco trobofílico 

nas pacientes com pré-eclâmpsia, contribuindo ao aprofundamento dos estudos associados a relação da 

pré-eclâmpsia, quadros trombolíticos e suas complicações. No entanto, mesmo que os resultados sejam 

negativos, a pesquisa contribuirá como experiência norteadora para futuros trabalhos contribuindo para 

melhor entendimento dos problemas gestacionais. 
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