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RESUMO 

 

A trombofilia quando somada a gestação, condição fisiológica de hipercoagulação, constitui 

um fator de risco para complicações materno-fetais. Associada a doenças de base da gestante, 

o caso pode evoluir para condições clínicas graves. O objetivo da pesquisa foi descrever 

detalhadamente o caso clínico constituído de gestação gemelar e trombofilia com evolução 

para pré-eclâmpsia grave, bem como sua terapêutica e desfecho. Os dados foram coletados a 

partir de entrevistas à paciente do caso, leitura e interpretação de prontuários e resultados de 

exames realizados durante a evolução do caso clínico. Está contido neste trabalho uma 

avaliação completa do assunto, incluindo conceituação do caso, anamnese, diagnóstico, 

evolução e conduta médica. Além disso, uma relação com a literatura atual foi estabelecida. A 

partir disso, é possível observar que não existem quantidades significativas de estudos 

completos sobre o caso estabelecido, garantindo a importância deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Tromboembolia. Deficiência de proteína S. Deficiência de proteína C. 

 

 

CASE REPORT: TWIN PREGNANCY AND THROMBOPHILIA WITH A 

PROGRESSION TO PREECLAMPSIA 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to fully describe the clinical case constituted by a twin pregnancy 

and thrombophilia with a progression to preeclampsia, as well as its therapeutics and 

outcomes. The data were collected from the interviews made with the patient of this case, the 

reading and interpretation of promptuaries and exam results done during the development of 

the clinical case. It will be presented on this paper a complete assessment of the subject, 

including the conceptualization of the case, anamnesis, diagnosis, evolution and medical 

conduct. Furthermore, it will establish a relation to the recent literature. It will reveal thereby 

that there is not a significant number of complete studies about this theme, which guarantees 

the importance of this paper. 

Keywords: Thromboembolism. Protein S Deficiency. Protein C Deficiency.



 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Durante a gravidez, há uma hipercoagulabilidade que existe para preparar o organismo 

da mulher para o parto, impedindo a ocorrência de hemorragia. Ocorre, dessa forma, a 

produção de inibidores 1 e 2 do plasminogênio pela placenta, que permite aumento da 

agregação plaquetária e diminuição da atividade fibrinolítica. Além disso, tem-se a redução de 

proteína S, resistência à proteína C e elevação dos fatores I, VII, VIII e X de coagulação. O 

útero gravídico faz também a compressão da veia cava inferior contribuindo pra estase 

venosa. Todos esses fatores citados permitem uma maior predisposição a fenômenos 

trombóticos. 1  

A trombofilia é descrita como uma tendência ao desenvolvimento de trombose. 

Quando é hereditária, decorre de alterações relacionadas a inibição da coagulação, como 

antitrombina, proteína C, proteína S, resistência a proteína C ativada e/ou mutação dos fatores 

de coagulação. Quando é adquirida, decorre de uma condição clínica secundária, como 

neoplasia, síndrome antifosfolípide, imobilização ou uso de medicamentos (anticoncepcionais 

orais, heparina e terapia de reposição hormonal).2 Dessa forma, a gravidez, que é um fator de 

risco independente para trombose, quando está associada a trombofilia, seja hereditária ou 

adquirida, é uma grande preocupação durante a gravidez, podendo causar complicações 

obstétricas graves.3 

Outros fatores como história pessoal pregressa de trombose venosa, presença de 

obesidade, a idade materna avançada, a paridade, presença de gravidez gemelar e via de parto 

devem ser investigados pois constituem também fatores de risco para o desenvolvimento de 

doença tromboembólica e se presentes, caracterizam um aumento do risco relacionado a essa 

paciente.3 

Em relação a pré-eclâmpsia, em um estudo de caso-controle foi observado a presença 

de trombofilia em 50% das pacientes diagnosticadas com pré-eclâmpsia grave e 15% nas 

diagnosticadas com pré-eclâmpsia moderada. Dessa forma, o estudo corrobora uma possível 

relação entre as duas patologias, contribuindo para ocorrência de complicações materno-

fetais.4 

 O hipotireoidismo presente durante a gravidez se relaciona a uma maior predisposição 

ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia, prematuridade e maior risco de abortamento. O 

acompanhamento dessa condição, principalmente quando atrelado às outras condições que 

levam a um maior risco de complicações gestacionais, se faz necessário e imprescindível.5 
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 Pacientes com patologias que possam colocar a integridade materna ou fetal em risco 

devem ser acompanhadas como gestação de Alto Risco, tendo um monitoramento mais 

frequente e detalhado pela possibilidade de complicações.5 

 No Estado do Paraná formou-se uma rede de atendimento obstétrico chamada Rede 

Mãe Paranaense e em Maringá, por se tratar de uma macrorregião, pacientes da 15ª regional 

de saúde, correspondendo a 30 municípios, estão vinculadas ao Pré-Natal de Alto Risco do 

Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Maringá, que possui ambulatório especializado para estes acompanhamentos e estrutura 

hospitalar para tratamento de intercorrências e resolução destas gestações.11 

 O objetivo da pesquisa foi relatar o caso clínico constituído de gestação gemelar em 

que a gestante possuía trombofilia hereditária e hipotireoidismo, ocorrendo evolução para pré-

eclâmpsia grave. Foi descrito a evolução deste caso clínico desde o diagnóstico até a 

resolução da gestação.  

 

2 METODOLOGIA 

 Trata-se de um relato de caso. Foi baseado em leitura de prontuários e exames clínicos 

realizados durante o processo de evolução da condição clínica da paciente. Além disso, foram 

realizadas entrevistas com a paciente sem questionários estruturados para realização de 

anamnese para maior compreensão do quadro clínico e esclarecimento de dúvidas. 

 O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de plataformas de pesquisa como 

UptoDate e pubmed, contextualizando o caso clínico com a literatura atual e conhecimento 

pregresso sobre a condição. A seleção dos artigos se baseou na relevância do assunto 

abordado, impacto da pesquisa e data publicada.  

 O estudo contém aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (sob o número 

37086720.8.0000.5539 – Apêndice A) com seres humanos (CEP) do Centro de Ensino 

Superior de Maringá (Unicesumar), com assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice B) por todas as partes. 

 

 

3 CASO CLÍNICO 

3.1 HISTÓRIA PESSOAL E FAMILIAR 

Paciente de 32 anos, branca, estoquista com curso superior e com companheiro fixo. É 

natural de Jardim Alegre (PR), procedente de Curitiba (PR) e residente de Sarandi (PR). 
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Começa o acompanhamento pré-natal da quarta gestação após 3 gestações anteriores 

resultantes em aborto espontâneo. 

Apresenta como antecedentes pessoais catapora na infância, hipotireoidismo e 

trombofilia por deficiência de proteína C e S e presença de anticoagulante lúpico.  

Negou uso de substâncias que geram dependência e alergias.  

Nega cirurgias prévias não obstétricas. 

Possui antecedência familiar materna de hipertensão arterial e doença reumatológica e 

paterna de Diabetes Mellitus. Relatou casos de gemelaridade em parentes não próximos. 

Como antecedentes ginecológicos e obstétricos, relatou menarca aos 12 anos, ciclos 

menstruais regulares e histórico de candidíase vaginal isolado. Foi submetida a três curetagens 

em 2014, 2015 e 2016 devido a abortos retidos espontâneos que ocorreram no primeiro 

trimestre de gestação. 

 

3.2 HISTÓRIA ATUAL 

Iniciou pré-natal pelo convênio, onde foram prescritas Enoxaparina profilática de 

40mg subcutânea ao dia, ácido acetilsalicílico 100mg e Levotiroxina Sódica ajustada para 112 

mcg após diagnóstico da gestação, além de ácido fólico 400mcg, Omega 3 70 DHA 

didrogesterona oral 10mg ao dia e progesterona micronizada vaginal 200mg ao deitar. 

Foi encaminhada à rede pública de saúde para fornecimento da medicação 

anticoagulante devido seu alto custo, e então passou a ser acompanhada na rede privada, Pré-

Natal de Alto Risco e Unidade Básica de Saúde. 

Na primeira consulta encontrava-se com idade gestacional de 7 semanas e 6 dias e 

gravidez gemelar diamnótica e dicoriônica. Não possuía queixas clínicas relevantes. 

Apresentava-se com Índice de Massa Corporal de 26,7 kg/m², pressão arterial de 

114/53mmHg e exames laboratoriais iniciais normais. A evolução dos exames 

complementares está contida no Apêndice C. 

 Evoluiu sem intercorrências até a 30ª semana de gestação, com saúde materna estável 

e vitalidades fetais adequadas para idade gestacional. As consultas foram realizadas a cada 04 

semanas no Ambulatório de Pré-Natal de alto risco e neste período foram suspensas 

didrogesterona por volta da 12ª semana, mantido Progesterona Micronizada até final da 

gestação pelo risco de prematuridade por gemelaridade e suplementado Ferro Elementar 

120mg/dia no início do 3º trimestre. Orientado repouso relativo a partir da 26ª semana de 

gestação, por piora das dores abdominais e realizado um ciclo de corticoide para 
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amadurecimento pulmonar com 30 semanas de gestação com Dexametasona 6mg IM 12/12h 

4 doses (por estar em falta de Betametasona no mercado no período realizado). 

 Com 31 semanas procurou espontaneamente o pronto atendimento da Maternidade do 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Maringá com queixa de edema em pés e mãos 

bilateralmente ao acordar e dor nos membros inferiores que irradiava até os joelhos. Negou 

queixas obstétricas. Ao exame físico, o médico plantonista evidenciou edema de membros 

inferiores bilaterais +/4+, sem sinais de empastamento, hiperemia discreta das partes distais 

dos membros inferiores, com dor a palpação local, sem demais alterações. Dessa forma, a 

conduta foi prescrição de Venalot (cumarina + troxerrutina), alta e seguimento de pré-natal. 

 Em consulta de pré-natal, com 33 semanas evidenciou elevações discretas de níveis 

pressóricos, com ganho de peso exagerado (7,5kg em 4 semanas), piora do edema de 

membros inferiores 3+/4+, sem outras queixas. Passou a ser acompanhada a cada três dias, 

sendo solicitado controle pressórico, rotina laboratorial de pré-eclâmpsia, monitoramento 

diário do peso, mobilograma e procura do pronto atendimento obstétrico de sinais de 

iminência de eclampsia. 

Com 34 semanas e 2 dias, retorna ao pronto atendimento, com queixa de tontura, 

náuseas e cefaléia temporo-frontal.  Encontrava-se hipertensa, com pressão arterial de 

160/93mmHg, cardiotocografia de entrada classe I de ambos os fetos, saturação adequada, 

sendo solicitado internamento para vigilância materno-fetal e controle da Emergência 

Hipertensiva. Realizado Hidralazina com melhora dos níveis pressóricos e rotina de doença 

hipertensiva específica da gestação com plaquetopenia limítrofe e elevação discreta do ácido 

úrico, além de Ultrassom com Doppler normal. 

No dia seguinte, novo pico hipertensivo materno de 160/90 mmHg com feto 

masculino evoluindo para Sofrimento Fetal Agudo, evidenciado por taquicardia sustentada à 

cardiotocografia anteparto.  

Indicada cesária de urgência, sendo prescrita sulfatação para neuroproteção materna e 

fetal diante da interrupção por Pré-Eclampsia Grave. Procedimento evoluiu sem 

intercorrências. 

 Do nascimento, o recém-nascido 1 é masculino, pélvico, estava pouco hipotônico e foi 

entregue à pediatria sem chorar, obtendo melhora clínica após realização de manobras. O 

recém-nascido 2 é feminino, pélvico, estava tônico, choroso e foi entregue a pediatria em bom 

estado geral. A placenta foi enviada para exame anatomo-patológico. 

 O recém-nascido do sexo feminino corou e chorou com estimulo tátil e oxigênio 

inalatório, após realizado manobras de rotina evoluiu com desconforto respiratório leve, foi 
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encaminhado para unidade neonatal com suporte de halo de oxigênio. APGAR 7- 8- 9.  Não 

havia vaga de UTI neonatal no hospital, RN permaneceu 12 dias internada. O recém-nascido 

do sexo masculino estava em regulares condições de vitalidade, feito ventilação com pressão 

positiva (VPP) com ambu mais mascara com boa resposta, após realizado manobras de rotina 

evoluiu com gemência e leve esforço respiratório, então foi encaminhado para unidade 

neonatal com suporte de halo de oxigênio. APGAR 5-7-8.  RN também permaneceu 12 dias 

internado. 

 

3.3 DISCUSSÃO 

 Sabe-se que trombofilias, tanto hereditárias quanto adquiridas, apresentam estreita 

relação com complicações obstétricas, como restrição do crescimento intrauterino, 

natimortalidade, prematuridade, pré-eclâmpsia e disfunção placentária.7 Estudos 

demonstraram que mulheres com trombofilia, principalmente por deficiência de proteína C e 

S, como a paciente do caso clínico exposto, apresentam com frequência história de abortos 

recorrentes e perdas fetais8, fato que vai ao encontro com a história obstétrica da paciente, que 

teve 3 perdas fetais recorrentes com mais de 10 semanas de gestação. Além disso, a paciente 

possui um IMC >25kg/m² no início da gestação4 e gravidez gemelar, esses fatores por sua 

vez, somados a trombofilia e ao histórico de abortamentos, são agravantes para a situação e 

requerem atenção. Por se tratar de uma gestação de Alto Risco, a conduta é utilização de 

anticoagulante. Essa terapêutica é indicada como terapêutica para os eventos agudos, para 

reduzir o risco de recorrência de tromboembolismo venoso e complicações em longo prazo, 

sendo também utilizada como prevenção contra os eventos adversos durante a gravidez.7 

 O Ministério da Saúde tem protocolos definidos para as pacientes com trombofilia 

hereditária5, mas as opções de tratamento para as gestantes diagnosticadas com trombofilias 

ainda são limitadas e existem muitas terapêuticas sendo discutidas.7 É recomendada como 

primeira medida, quando possível, a anticoagulação profilática, por isso a importância de um 

planejamento familiar para pacientes com essa condição. Essa profilaxia deve acontecer 

preferencialmente na segunda fase do ciclo menstrual de provável concepção, e essa 

terapêutica será mantida caso a gestação se concretize. Se a gestação ocorrer na ausência da 

profilaxia, ela deve ser iniciada o mais precocemente possível.  Deve ser prescrito ácido 

acetilsalicílico na dose de 80-100mg por via oral, sendo suspensa por no mínimo uma semana 

antes do parto.12 Em alguns casos, como quando o parto é feito com urgência, não se 

consegue suspender o medicamento com antecedência, como foi o ocorrido no caso clínico 

descrito. Essa suspensão é indicada pois existem riscos do uso contínuo próximo a data do 
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parto, como sangramento no local da punção anestésica com compressão medular e 

hematomas pós-parto na puérpera, além de discrasias e sangramentos no neonato.5 

 A Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) é indicada como terapia complementar, 

sendo administrada via subcutânea nas doses de 40mg por dia para Enoxaparina, ou 5000 UI 

por dia para Dalteparina. Somente se não for possível sua utilização, o uso de Heparina Não 

Fracionada (HNF) está indicado na dose de 2.500 a 5.000 UI de 12 em 12 horas, de forma a 

não alterar o TTPA.  Sabe-se que a HNF e HBPM não atravessam a placenta e não causam 

sangramento, além de que não há evidencias de teratogenicidade e risco de sangramentos 

fetais. No entanto a HNF pode estar associada a sangramentos na junção útero placentária, por 

isso é utilizada apenas quando não há disponibilidade de HBPM. Outras vantagens da HBPM 

incluem biodisponibilidade superior, perfil de segurança comprovado e meia-vida plasmática 

mais longa, permitindo a dosagem de uma vez ao dia.9 

 Em outro estudo, Gris10 contabilizou 86% de nascidos vivos para as gestantes 

utilizando HBPM 40mg e aspirina, enquanto as que fizeram uso apenas de aspira em baixas 

doses a taxa de nascidos vivos foi de 29%. Apesar das limitações de alguns estudos 

analisados, de modo geral houve um aumento significativo na taxa de nascidos vivos, com um 

sucesso que varia de 77 a 86% segundo nas mulheres que referem abortos recorrentes e perdas 

fetais.7 Assim como o estudo citado, sua utilização apresenta limitações, mas no geral, tudo 

indica que a HBPM melhora o desfecho da gravidez em mulheres com trombofilia e perda 

recorrente ou após 10 semanas.7  

 

 

4 CONCLUSÃO 

 O pré-natal seguiu o protocolo do Ministério da Saúde. A suspensão do AAS ocorreu 

no momento da internação e a Enoxaparina foi suspendida 12 horas antes da cesárea. A 

paciente evoluiu com pré-eclâmpsia grave e teve como seguimento uma cesárea de urgência, 

contudo, teve desfecho favorável. Através da análise de alguns estudos podemos concluir que 

a tromboprofilaxia, indicada nesse caso e em outros estudos, se mostrou promissora.  

 Depois de todo exposto, se pode observar que há na literatura algumas metanálises e 

revisões sistemáticas, que buscam integrar os resultados de estudos individuais de coorte, 

casos controles, transversais, relatos de caso, entre outros. Contudo, faltam estudos que, de 
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forma didática, possuem capacidade de evidenciar a magnitude desta problemática e a melhor 

conduta perante cada grávida ou puérpera, por isso a importância deste estudo.  
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APÊNDICE A – PARECER COSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE C – EVOLUÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES 

 

EXAMES  1° trimestre/ 

primeira consulta 

(16/02) 

2° trimestre (06/06) 3° trimestre (10/09) 

Teste Rápido de 

Gravidez 

 _________________ _________________ 

Teste rápido para 

HIV ou pesquisa de 

Anti-corpos ANT-

HIV+HIV2(ELISA) 

Não Reagente Não Reagente Não Reagente 

VDRL (Teste não 

treponemico) 

Não reagente  Não Reagente Não Reagente 

Triagem Sanguínea  A + _________________ _________________ 

Hemoblobina e 

Hematorito 

12,9g/Dl  

 37,9% (11/06) 

12,25 g/Dl 

 37,57% (16/08) 

10,4g/Dl 

33% 

Cultura de Urina 

(URUCULTURA) 

Negativa Negativa  

Urina I Normal Normal Normal 

Dosagem de glicose 70mg/dl 

 

78mg/dl 60mg/dl 

Teste Oral de 

Tolerância a Glicose 

_________________ Jejum: 73mg/dl 

2 horas: 111mg/dl 

_________________ 

Pesquisa de 

Antigeno De 

Superifcie do Vírus 

da HEPATITE B (HBS 

AG) 

Não reagente _________________ _________________ 

Ultrassonografia 

Obstétrica 

USG TV:    

Toxoplasmose (IgG e 

IgM) 

Imune _________________ _________________ 
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Parasitológico de 

Fezes 

 _________________ _________________ 

Pesquisa para 

Hormonio 

Tireoestimulantes- 

TSH  

 

3,57 (06/06) 

2,15mIU (08/08)  

T4L- Tiroxina Livre 0,85 (06/06)   

Coagulograma  Normal   

Leucócitos  6000/mm3 (14/06)   

Plaquetas  242.000/mm3 

(14/06) 

  

 

Exames de 

Imagem/ Data 

18/05/2018 29/05/2018  

Ultrassom 

Obstétrico 

Transvaginal  

Sem BCF.  Gemelar com BCF, 

diaminiotica e 

dicoronica.  

 

Idade 

Gestacional 

5 semanas 7semanas +1 dia  

 10/07/2018   

Ultrassom 

Obstétrico 

com 

transluscência 

nucal 

TN 1: 1,7mm 

TN 2: 1,8mm 

  

 01/08/2018 30/08/2018  

Ultrassom 

Obstétrico  

Feto 1: pélvico, peso 

152g, sexo masculino, 

placenta posterior baixa 

grau 0, LA normal para 

idade gestacional. 

Feto 2: pelvio, peso 198g 

sexo feminino placenta 

posterior baixa grau 0, LA 

normal para idade 

Feto 1: cefálico, BCF 136, 

peso 338g placenta 

posterior baixa grau 0.  

Feto 2: cefálico, BCF 149, 

peso 365g, placenta 

anterior grau 0.  

LA: 4,3cm em cada 

bolsa. 
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gestacional. 

 

Idade 

Gestacional 

16semanas+ 4 dias 20semanas + 5 dias  

 19/09/2018   

Ultrassom 

Obstétrico 

Morfológico 

Feto 1: cefálico, peso 

618g, placenta posterior 

grau 0. LA: 4,8cm3 o 

maior bolsão, 

morfológico normal.  

Feto 2: transverso, peso 

638g, placenta anterior 

grau 0, LA:5,5cm3 maior 

bolsão, morfológico 

normal.  

 

 

  

 30/10/20218 19/11/2018 30/11/2018 

Ultrassom 

Obstétrico 

com Doppler  

Feto 1: pélvico, peso 

1279g, sexo masculino, 

placenta anterior grau 0, 

LA normal, doppler fetal 

normal. 

Feto 2: transverso, peso 

1285g, sexo feminino, 

placenta posterior grau 

0, LA normal  

Feto 1: pélvico, peso 

1861g, sexo masculino, 

placenta anterior grau 1, 

LA normal, doppler fetal 

normal. 

 

Feto 2: pélvico, peso 

1776g, sexo feminino, 

placenta posterior grau 

1, LA normal  

Feto 1: pélvico, 

peso 2093g, LA 

normal, doppler 

fetal normal. 

Feto 2: pélvico, LA 

normal, placenta 

posterior grau 1, 

Doppler fetal 

normal.  

 

Idade 

Gestacional 

Feto 1: 29 semanas + 3 

dias  

Feto 2: 28semanas + 6 

dias 

Feto 1: 33 semanas + 1 

dias 

Feto 2: 33 semanas + 2 

dias 

32semanas + 1 dia 
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