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RESPOSTA TÉCNICA 

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO 

SOLICITANTE: MM. Juíz de Direito  Dr Gustavo Vargas de Mendonça  

PROCESSO Nº.0384170050007  

SECRETARIA: Juizado Especial da Fazenda Pública  

COMARCA:Leopoldina  

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO: 

REQUERENTE: FCMB 

IDADE: 40 

PEDIDO DA AÇÃO: fornecimento de enoxaparina 80 mg e 40 mg  

DOENÇA(S) INFORMADA(S):D68  

FINALIDADE / INDICAÇÃO: trombofilia na gravidez  

REGISTRO DO PROFISSIONAL PRESCRITOR: CRMMG nº 41393 

II – PERGUNTAS DO JUÍZO: 

Existe outro medicamento mais barato que pode ser substituído? 

R: Não 

 Há previsão de fornecimento pelo SUS de similar ou genérico? 

R: Não 

 Qual o prazo do tratamento?  

R: Durante toda gestação; mais um mês após o término da gestação. 

Há risco de aborto caso não seja fornecida a medicação?  

R: Sim. 

Comentários: 

Paciente com abortamento de repetição e diagnóstico de trombofilia. As 

trombofilias são doenças que causam aumento da coagulação sanguínea, com 

consequente aumento do risco de obstrução dos vasos sanguíneos. Esta 

obstrução é denominada trombose .A trombose venosa profunda e a embolia 

pulmonar (doença tromboembólica) na gestação são raras e, em poucos 
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casos,fatais. De acordo com alguns estudos, sua incidência na gravidez varia 

de 0,055 a 0,13%. Entretanto, consiste na principal causa de mortalidade 

materna em países desenvolvidos. A maioria dos casos de óbitos é devido à 

embolia pulmonar. O uso de anticoagulantes é recomendado no tratamento da 

doença tromboembólica. Na gravidez são usadas as heparinas porque não 

cruzam a placenta. Há dois tipos de heparina: a heparina não fracionada 

(obtida do intestino do porco) e a heparina de baixo peso molecular (obtida 

pela despolimerização da heparina não fracionada, tendo um peso molecular 

específico).uso de anticoagulantes é recomendado no tratamento da doença 

tromboembólica. Os anticoagulantes incluem heparinas não-fracionadas que 

podem ser usadas em mini doses, heparinas de baixo peso molecular, como a 

enoxaparina por exemplo e anticoagulantes orais. Heparinas são usadas para 

o tratamento da trombose venosa profunda durante a gravidez porque não 

cruzam a placenta. .Os objetivos para o tratamento da gestante com trombofilia 

são melhorar os desfechos materno-fetais, minimizando os riscos de 

complicações, inclusive trombose materna, perdas fetais, pré-eclampsia, 

insuficiência placentária e crescimento uterino retardado. A heparina é a droga 

anticoagulante de escolha durante a gestação. A heparina não atravessa a 

placenta e é considerada segura para o feto. A heparina de baixo peso 

molecular (por exemplo, o Clexane®) parece ser amais recomendada durante 

a gestação, associada ao uso de baixa dose de aspirina. As heparinas de 

baixo peso molecular têm sido associadas a um menor índice de 

sangramentos volumosos, a um menor risco de trombocitopenia (um grave 

complicador do tratamento, com índice de mortalidade de até 20%) e a 

frequência menor de fraturas osteoporóticas. 

Conclusão: 

A paciente necessita de uso domiciliar de heparina de baixo peso molecular, 

conforme prescrição médica – Clexane® ou outra enoxaparina disponível no 

mercado, 40 mg ao dia até  um mês após o final da gestação. A continuidade 
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após a gestação será avaliada pelo médico assistente. 

O Manual Técnico sobre Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde traz 

recomendações que devem ser adotadas na Trombose Venosa Profunda, 

incluindo o emprego das HBPM na gravidez, ouso indicado é das HBPM 

enoxaparina ou deltaparina.  
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