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RESUMO: A saúde pública nos países em desenvolvimento tem enfrentado sérios problemas com a
mortalidade materna. O período de reprodução da mulher vem acompanhado de significativas alterações
fisiológicas, o que a predispõe a determinados riscos que possam interagir em sua condição gravídica,
podendo destacar a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez ou pré-eclâmpsia. Nessa perspectiva, o
objetivo geral é verificar os mecanismos que promovem o processo hemostático em pacientes gestantes
com a patologia da pré-eclâmpsia e Síndrome HELLP. A pré-eclâmpsia é uma alteração multissistêmica
particular do período gestacional, caracterizada pela elevação da pressão (Pressão arterial maior ou igual a
140 x 90 mmHg) e presença de proteinúria (Igual ou superior a 300 mg/24 horas). O diagnóstico final é
realizado a partir da vigésima semana de gestação ou nos primeiros dias após o parto. Incluindo diversas
manifestações clínicas, a pré-eclâmpsia acarreta disfunções hepáticas, ocasionando inflamações
sistêmicas e anormalidades hematológicas. Esta última é caracterizada por uma exaustão de plaquetas,
fatores de coagulação e fibrinogênio. Como uma de suas conseqüências seria a ativação do sistema
hemostático, que pode gerar uma coagulação intravascular disseminada (CIVD), a pré-eclâmpsia pode
constituir um quadro de Síndrome HELLP, que tem origem do inglês – Haemolysis, Elevated Liver
Enzymes, Low Platelets. A isquemia placentária é o evento inicial da síndrome, com a liberação de Fator
Circulante Tóxico Endotelial, que lesaria as substâncias vasoconstritoras, nesse caso, a serotonina e
tromboxano A2. A constante ativação plaquetária pode acarretar em um aumento no consumo de
plaquetas, resultando em uma elevação da capacidade de síntese, promovendo uma trombocitopenia. A
trombocitopenia é a alteração da coagulação que se apresenta precocemente na Síndrome HELLP. Em
fase acelerada da moléstia, ocorre aumentos dos tempos de protrombina e tromboplastina parcial, além
da diminuição do fibrinogênio. Com isso, a CIVD pode compor a Síndrome HELLP. Um grupo de 1405
gestantes com pré-eclâmpsia foi avaliado, destas, 395 mulheres (28%) apresentaram trombocitopenia,
sendo que os resultados anormais de coagulação não foram verificados no estudo desse grupo. Já
pacientes que apresentaram trombocitopenia com plaquetas inferiores a 100000/mm³, os resultados dos
testes laboratoriais de coagulação foram significativos, apesar de manifestar-se em 105 gestantes.
Modificações no sistema renal, hepático e cardiovascular marcam a síndrome e geram conseqüências
fatais ao complexo mãe-bebê quando o diagnóstico ocorre de maneira errônea ou tardia.
PALAVRAS CHAVE: Pré-eclâmpsia; Síndrome HELLP; Trombocitopenia; Coagulação

.

INTRODUÇÃO
A saúde pública nos países em desenvolvimento tem enfrentado sérios problemas com a
mortalidade materna, em virtude do seu crescimento e conseqüências avassaladoras (SOARES
et al., 2009), originadas pela hipertensão na gestação, a qual podemos destacar a pré-eclâmpsia,
que origina um dos piores prognósticos materno-fetais (SILVA et al., 2008).

A World Health Organization (WHO) apresenta dados de 529.000 óbitos de mulheres
por ano, relacionados à gestação, parto, puerpério e interrupção de gravidez. Deste, um número
inferior a 1% ocorrem em países desenvolvidos, o que nos mostra a tamanha desigualdade
social e em saúde das mulheres de países desenvolvidos e em desenvolvimento (SOARES et al.,
2009).
O período de reprodução da mulher vem acompanhado de significativas alterações
fisiológicas, o que a predispõe a determinados riscos que possam interagir em sua condição
gravídica (ALMEIDA & NEVES, 2006). A Doença Hipertensiva Específica da Gravidez
(DHEG) ou pré-eclâmpsia, é a condição mais importante daquelas que se explanam ou tornamse complexas no decorrer da evolução do ciclo gestacional (NOVO & GIANINI, 2010).
A pré-eclâmpsia é uma alteração multissistêmica particular do período gestacional,
caracterizada pela elevação da pressão (Pressão arterial maior ou igual a 140 x 90 mmHg) e
presença de proteinúria (Igual ou superior a 300 mg/24 horas) (FILHO et al., 2011). O
diagnóstico final é realizado a partir da vigésima semana de gestação ou nos primeiros dias após
o parto, sendo que a complexidade da patologia é maior quanto mais precoce a paciente gestante
apresentar manifestações clínicas da doença em si (OLIVEIRA et al., 2010).
De acordo com Oliveira et al (2010), o quadro de pré-eclâmpsia pode evoluir para uma
patologia de maior complexidade, constituída por uma intensa atividade inflamatória, lesão
endotelial e agregação plaquetária, que acarreta em ativação da coagulação e um aumento da
resistência vascular generalizada.
Patologia própria do endotélio materno de procedência placentária, a pré-eclâmpsia é
específica da espécie humana e da gravidez. No decorrer do quadro gestacional, o organismo da
mulher sofre alterações hemodinâmicas, baseados na fisiologia renal e cardiovascular, as quais
não são observadas na DHEG, o que pode ser responsável pelo desenvolvimento da moléstia em
si (DUSSE et al., 2001).
Incluindo diversas manifestações clínicas, a pré-eclâmpsia acarreta disfunções
hepáticas, ocasionando inflamações sistêmicas e anormalidades hematológicas. Esta última é
caracterizada por uma exaustão de plaquetas, fatores de coagulação e fibrinogênio, que quando
ocorre em nível moderado, o organismo apresenta um mecanismo de compensação, sendo que
ocasionalmente, pode-se ocorrer uma aceleração desse consumo, tornando-se complexo e
podendo ocasionar uma Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) (LASKIN et al., 2011).
Diversos autores consideram a Síndrome HELLP uma patologia secundária a um
quadro atípico da pré-eclâmpsia grave, que passa a refletir a sua complexidade fisiopatológica a
partir de alterações dos exames laboratoriais, diferenciando-a dos parâmetros clínicos de rotina

da pré-eclâmpsia de uma forma geral, que seriam a proteinúria e a hipertensão arterial
(ABBADE at al., 2002).
Embora haja uma gama de pesquisas baseadas na própria pré-eclâmpsia e em suas
patologias associadas, a patogênese da mesma não se apresenta totalmente esclarecida pela
literatura científica. Como uma de suas conseqüências seria a ativação do sistema hemostático,
que pode resultar num quadro de CIVD, a pré-eclâmpsia pode constituir um quadro de
Síndrome HELLP (STENCZER et al., 2012).
No ano de 1982, Weinstein e seu grupo de pesquisadores apresentam a Sindrome
HELLP, que tem origem do inglês – Haemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelets
(PINA et al., 2004). Embora a mesma possa apresentar associação a pré-eclâmpsia e
eclâmpsia, cerca de 15% dos casos da síndrome apresenta-se de forma isolada as demais
(FREITAS, 2009).
Os critérios de diagnósticos da Síndrome HELLP são fundamentados em alterações
laboratoriais. A presença de hemólise, caracterizada pela presença de esquizócitos no esfregaço
sanguíneo, elevação da Bilirrubina Total (Superior a 1,2 mg/dL), elevação da Desidrogenase
Láctica (Superior a 600 U/L), elevação da Transaminase Glutâmica Oxalacética (TGO) superior
a 70 U/L e a plaquetopenia (Inferior a 100.000/mm³) também são características laboratoriais
que caracteriza a síndrome (FREITAS, 2009).
O diagnóstico final da Síndrome HELLP é realizada muitas vezes de forma tardia, uma
vez que a sintomatologia do quadro clínico pode ser associada a outras enfermidades. Os
sintomas constituintes da patologia podem fazer parte de síndromes virais, distúrbios regionais
músculo-esquelético, úlceras pépticas, hepatite aguda, doença da vesícula biliar, pielonefrite,
pancreatite, anemia hemolítica microangiopática, dentre outras associadas, que de qualquer
forma, podem tornar o período gestacional um quadro de risco materno e fetal (PINA, 2004).
Pacientes que não desenvolvem todos os critérios anteriormente citados de diagnóstico
são consideradas portadoras da síndrome de forma parcial, o que não a impede de uma
progressão para a expressão extrema da patologia em si. Composta de diversas complicações
maternas, como o descolamento placentário precoce (9% dos casos), CIVD (15 a 39% de
ocorrência), insuficiência renal aguda (3%), hematoma hepático subcapsular (1 a 20%),
descolamento de retina (1%), síndrome da angústia respiratória severa (28%), edema agudo de
pulmão (8 a 40%), sepse (23%) e acidente vascular encefálico (inferior a 1%), a síndrome pode
ocasionar morte materna e em muitos casos, morte perinatal (CUNHA, 2012).
O agente exato da pré-eclâmpsia ainda não esta totalmente identificado pelos
pesquisadores, o que a classifica como uma patologia típica da espécie humana. É fato de que

estudos, teorias e possíveis fatores de contribuição para o desenvolvimento do quadro clínico
tem sido relacionados para explanar a sua origem, incluindo anormalidades na coagulação e
fatores relacionados ao metabolismo anormal. Fatores imunológicos, genéticos e alterações na
placentação são também indicados como possíveis contribuintes (KAHHALE & ZUGAIB,
1995).
Com isso, esta pesquisa bibliográfica se propõe a realizar um estudo que tem como tema
as alterações de coagulação na Síndrome HELLP. Nessa perspectiva, o objetivo geral da mesma
é verificar os mecanismos que promovem uma aceleração do processo hemostático em pacientes
gestantes.
Inicialmente a discriminação da síndrome é de fundamental importância, delimitando a
coagulação como uma complexa alteração fisiopatológica. Sob o aspecto laboratorial, verificar
dosagens determinantes ao diagnóstico de Síndrome HELLP , os mecanismos que originam a
hiperatividade plaquetária, bem como o processo de CIVD.

FISIOPATOLOGIA DA COAGULAÇÃO NA SÍNDROME DE HELLP

Durante o processo de uma gestação normal, se tem o conhecimento de que acontecem
alterações no sistema de coagulação e de fibrinólise, no qual ocorre uma elevação significativa
nos fatores de coagulação II, VII, VIII, IX e XII, do Fibrinogênio e no Fator de Von Willebrand,
e em associação, ocorre uma redução nas concentrações de proteínas anticoagulantes e
fibrinólise. Essa modificação fisiológica que ocorre são importantes para reduzir o risco de
perda sanguínea no momento do parto, o que pode aumentar as chances de um evento
tromboembólico se instalar, principalmente quando a gestante herda uma carga genética desse
mesmo processo (FILHO et al., 2011).
O conhecimento científico na área ginecológica/obstétrica avança de forma contínua, e
apesar de diversos estudos, a pré-eclâmpsia permanece constituindo uma síndrome complexa de
ser compreendida devido as suas conseqüências que podem ser instaladas tanto na mãe gestante
como no bebê. Estudos apontam aspectos imunogenéticos relacionados a modificações na
síntese do sistema Human Leucocyte Antigens (HLA) e do óxido nítrico, considerados por
muitos pesquisadores, o ponto chave do processo fisiopatológico. Todavia, esses mesmos
fatores, associados ao endotélio, poderiam ser influenciados pelas alterações implicadas no
período gestacional, como por exemplo, a ativação da cascata inflamatória basal na gestação
(NETO et al., 2010).

Conforme o autor Neto et al (2010), as alterações anteriormente relatadas estariam
interligadas no desenvolvimento errôneo da placenta, o que geraria uma hipoperfusão placentar.
Essa isquemia da circulação uteroplacentária resultaria em uma liberação de constituintes
vasoativas na circulação materna, ocasionando a lesão endotelial, tendo como conseqüência
principal a alteração da sua verdadeira função. Com a provável lesão no endotélio materno, o
complexo sangue-tecido apresentaria uma agregação plaquetária, intensificação do sistema de
coagulação e a ampliação da permeabilidade vascular.
A diminuição da perfusão trofoblástica acarreta a disfunção endotelial, que reduz a
capacidade de geração de agentes vasodilatadores, provocando efeito contrário, facilitando
desse modo, a ação vasoconstritora da endotelina, procoagulantes (Fator XII e o fator de
crescimento proveniente da própria plaqueta) e Tromboxano A2 (CORDOVIL, 2003). Dessa
maneira, as artérias uterinas são formadas em um diâmetro menor, conservando a função de
vasoconstrição, originando a hipóxia placentária (GARCIA et al., 2010).
A camada do endotélio vascular produz diversas substâncias vasoativas, como por
exemplo, a Endotelina e o Tromboxane A2, que interagem na regulação do tônus,
permeabilidade e coagulação vascular. Ambas as concentrações e/ou funções apresentam a
tendência de sofrer alterações em direções divergentes no decorrer da gestação normal e da préeclâmpsia. No quadro patológico, elevam-se, ao contrário dos vasodilatadores Endotheliumderived-relaxing Factor (EDRF) e Prostaciclinas, que reduzem sua expressão. Essa alteração é
comparada com gestações normais, indicando a importância da função endotelial na
fisiopatologia da síndrome de pré-Eclâmpsia (CUNHA, 2012).
A isquemia placentária é o evento inicial da síndrome, com a liberação de Fator
Circulante Tóxico Endotelial, que lesaria as substâncias vasoconstritoras, nesse caso, a
serotonina e Tromboxane A2. Associadas, as mesmas provocariam uma reação descontrolada
dos vasos sanguíneos, tornando mais complexo o dano endotelial e gerando maior atividade
plaquetária, ativando o sistema de coagulação e acúmulo de fibrina nas paredes dos vasos.
Assim, a hemólise seria o resultado da passagem dos eritrócitos pelos capilares estreitados de
forma patológica (ZACONETA, 2012).
A constante ativação plaquetária pode acarretar em um aumento no consumo de
plaquetas, resultando num aumento da capacidade de síntese, podendo desenvolver uma
trombocitopenia. Ênfase nesse real consumo plaquetário tem sido estudada, em decorrência do
aumento do tamanho das plaquetas circulantes no vaso em conjunto com significativa
trombocitopenia (DUSSE etal., 2001).

A trombocitopenia é a alteração da coagulação que se apresenta precocemente na
Síndrome HELLP (ELLISON et al., 1999). Em fase acelerada da moléstia, ocorre aumento dos
tempos de protrombina e tromboplastina parcial, além da diminuição do fibrinogênio
(MAGANN, et al., 1999).
De acordo com Dorigoni (2001), a CIVD pode fazer parte da Síndrome HELLP. O
diagnóstico é realizado através da presença de trombocitopenia, extensão dos exames de
coagulação (Tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativado) e diminuição
dos níveis de Fibrinogênio (Inferior a 300 mg/dL). Grupos de pesquisadores apresentam
analogias entre a CIVD e a síndrome em si, mas o que impede a real comprovação da união
desses dois mecanismos são os critérios utilizados para referenciá-los, alegando que não seriam
suficientes para aplicar essa interação. Pressupõe-se que todas as gestantes com síndrome
HELLP

apresentam

grau

de

CIVD

que

seria

comprovado

caso

exames

mais

específicos/sensíveis fossem empregados ao diagnóstico.
Rotineiramente, a CIVD é realmente diagnosticada após alguma intervenção cirúrgica,
no qual ocorre um aumento no consumo dos fatores de coagulação. A pesquisa laboratorial de
alteração nas dosagens de Antitrombina III, Fibrinopeptídeos, D-dímeros, Alfa2-antiplasmina,
Plasminogênio, Pré-calicreína e Fibronectina permitem aos pesquisadores e corpo clínico um
diagnóstico diferencial e coerente com a clínica da gestante (EGERMAN et al., 1999).
Conforme o autor Dorigoni (2001), analisando a CIVD de uma forma prática, a mesma
pode ser contextualizada como a presença de deterioração da fibrina em níveis superior ao de 40
ug/mL, considerando a CIVD uma alteração de compensação do mecanismo de coagulação.

DISCUSSÃO
Há muitos anos a literatura obstétrica apresenta relatos de gestantes com distúrbios de
coagulação

(DORIGONI,

2001).

A

avaliação

dos

parâmetros

laboratoriais

da

hipercoagulabilidade tem nos mostrado nos últimos anos de estudos científicos um grande
avanço, e em conjunto as mais diversas técnicas tem sido empregadas na avaliação de novos
parâmetros relevantes no processo hemostático (FREITAS, 2009).
De acordo com Freitas (2009), a agregação plaquetária e a deposição das mesmas na
camada endotelial alterada tornam as lesões na camada íntima mais complexa, que tem como
implicação a redução da produção de prostaciclinas. Com isso, essas alterações contribuem para
o desenvolvimento da vasoconstrição generalizada, que também é conseqüência do aumento da
produção de endotelina, caracterizada por ser um potente vasoconstritor.

Em estudos científicos, Macey et al (2012), acompanhou gestantes com a patologia e
gestantes normais como grupo controle. Curiosamente, nas pacientes que não se apresentaram
portadoras da pré-eclâmpsia, houve elevação da trombina sem evidência do aumento da
ativação plaquetária, sugerindo que o quadro de gestação normal é caracterizado por uma
hiperatividade do sistema de coagulação apesar de não ser acompanhado de um aumento na
agregação plaquetária. Enquanto que em gestantes com a pré-eclâmpsia, a hiperatividade
plaquetária é desencadeada, juntamente com formação de micropartículas e monocitose, ambos
em resposta a um aumento de trombina.
De Boer (1991), realizou testes considerados marcadores para o diagnóstico de CIVD,
em um grupo de gestantes com Síndrome HELLP e outro com a ausência da mesma. Realizouse a dosagem de antitromina III, complexo trombina-antitrombina III e proteína C, em conjunto
com os exames laboratoriais rotineiros de avaliação do estado de coagulabilidade do paciente
(Tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, fibrinogênio e produtos de
degradação de fibrina). Os possíveis resultados foram ordenados em quadro compensado
(alteração em dois ou mais testes específicos, isento de modificações nos exames de rotina) ou
descompensado (alteração em três dos testes de rotina laboratorial) de CIVD. Com isso,
verificou-se que em gestantes com a síndrome HELLP, a mesma apresentara o quadro
compensado de CIVD, o que consequentemente desconsidera as alterações obtidas nos
distúrbios de coagulação mais freqüentes nas pacientes com a síndrome.
O grupo de pesquisadores Laskin et al (2011) também verificou resultados semelhantes
diante do tema de possíveis alterações nos testes rotineiros de coagulação. Um grupo de 1405
gestantes com pré-eclampsia foi avaliado, destas, 395 mulheres (aproximadamente 28%)
apresentaram trombocitopenia (Plaquetas inferior a 150000/mm³), sendo que os resultados
anormais de coagulação não foram verificados no estudo desse grupo com o limite mínimo de
plaquetopenia estabelecido. Já pacientes que apresentaram trombocitopenia com plaquetas
inferiores a 100000/mm³, os resultados dos testes laboratoriais de coagulação foram
significativos, mesmo ocorrendo em apenas 105 pacientes gestantes. Assim, os pesquisadores
evidenciaram que uma trombocitopenia não é regra para resultados elevados dos testes de
coagulação laboratorial.
Em contrapartida, grande parte dos autores defendem o conceito de que em pacientes
com pré-eclâmpsia, ocorre uma elevação da degradação da fibrina e cerca da metade das
gestantes com histórico da patologia apresentam uma prolongação no tempo de trombina, além
de um aumento significativo na atividade dos Fatores V e VIII (ALMEIDA & NEVES, 2006).
Estudos sobre a ativação plaquetária representam que a mesma encontra-se elevada em
gestantes com a pré-eclâmpsia, quando comparadas com gestantes normais (SANTOS et al.,

2004). De acordo com Takeuchi et al (2001), ocorre uma maior hiperatividade plaquetária em
pacientes com pré-eclâmpsia quando comparadas com as gestantes normais, fenômeno este
observado in vitro por meio da utilização da adenosina como agente agregante.
A pesquisa de Leão (2007) avaliou 1230 gestantes, destas 62 desenvolveram Síndrome
HELLP completa, e o diagnóstico de CIVD esteve presente em todo o grupo de pacientes a qual
foi constatada a síndrome. A conclusão de diagnóstico foi permitida após uma observação
detalhada do comportamento da hemostasia na patologia, no qual constatou-se uma redução da
atividade da antitrombina, queda brusca nos níveis de fibrinogênio, aumento do dímero-D,
complementado pela análise do esfregaço sanguíneo, com a pesquisa da anemia
microangiopática. Observando o aspecto da coagulopatia formada, independente se a mesma
formou-se de forma compensada ou não, o grupo de pesquisadores verificou que o estado de
hipercoagulabilidade constitui significativas alterações fisiopatológicas na Síndrome HELLP.
Conforme dados de Garg et al (2009), os exames de tempo de protrombina, tempo de
tromboplastina parcial ativado e fibrinogênio sérico apresentam-se dentro dos parâmetros
normais na síndrome HELLP, embora prolongados quando ocorre o quadro de CIVD. A
avaliação de dímero D positivo configura um estado de pré-eclâmpsia, com possível evolução
do quadro para a síndrome.
A plaquetopenia é o principal agente de alteração da coagulação precoce na Síndrome
HELLP. Quando o valor plaquetário reduz a números inferiores a 50.000/mm³, uma associação
a CIVD deve ser realizada, que ao ser diagnosticadas, geram um prognóstico grave a paciente
detectada (GARG et al., 2009).
Esclarecimentos fisiopatológicos, que associam-se a lesão endotelial, microcirculação,
trombose e injúria vascular, vinculadas a um quadro de vasoconstrição, talvez juntos, originamse os fatores mais significativos para o desencadeamento da Síndrome HELLP (LEÃO, 2007).

CONCLUSÃO
A síndrome HELLP é caracterizada por diversas alterações patológicas no organismo da
gestante. Modificações no sistema renal, hepático e cardiovascular originam a síndrome e geram
conseqüências muitas vezes fatais ao complexo mãe-bebê quando o diagnóstico ocorre de
maneira errônea ou tardia.
Quadro característico da espécie humana, a síndrome desencadeia uma ativação
plaquetária, resultando em um quadro de CIVD, constituindo uma alteração de coagulação
particular a síndrome quando comparada a uma gestação normal.

Apesar da literatura científica apresentar diversos estudos em relação aos determinantes
dos parâmetros hemostáticos na síndrome HELLP, os dados laboratoriais pesquisados
apresentam-se

parcialmente estabelecidos como possível diagnóstico ao quadro de

hipercoagulabilidade e CIVD, oriundos de modificações na angiogênese placentária, bem como
à lesão endotelial desencadeada na patologia.
Com isso, podemos verificar que as alterações hemostáticas na síndrome apresentam-se
características peculiares a mesma. A plaquetopenia associada à pesquisa de Dímero D positivo
são reais marcadores do quadro de CIVD na doença em si, seguidos de uma investigação clínica
e laboratorial dos fatores de coagulação.
É relevante o estudo dos mecanismos de alterações na coagulação na síndrome HELLP.
Importante ressaltar que a patologia deve ser constantemente acompanhada pelo clínico,
verificando qualquer alteração significativa nos exames clínicos e laboratoriais. A vigilância
severa é a eficácia para o controle da doença.
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