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Resumo: Uma das doenças que trazem riscos a gestação é a Trombofilia, que 

se trata da maior predisposição a ocorrência de trombos venosos, podendo advir 

de um caráter hereditário, que está relacionado a genética, ou caráter adquirido, 

ligada por vários fatores que resultam em alta coagulação sanguínea. Tem como 

efeito a obstrução de vasos da placenta, podendo causar descolamento 

prematuro, abortos, pré-eclâmpsias, interferências no crescimento do feto, 

dentre outros. Para evitar que isso ocorra são utilizados fármacos da classe dos 

anticoagulantes. Este trabalho tem como objetivo identificar a ação dos fármacos 

nas gestantes e seus benefícios. Estudo de revisão de literatura integrativa, de 

caráter descritivo, de abordagem qualitativa. Realizada através das bases de 

dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Biblioteca 

Eletrônica Científica Online (Scielo).   Os   descritores   utilizados   foram   

“Gestantes”   e   “Trombofilia”   e “ Anticoagulantes”. Dentre os critérios de inclusão, 

artigos em português, inglês e espanhol, que abordavam o tema proposto. Dos 

critérios de exclusão foram os artigos em idiomas além dos supracitados acima 

e que a temática era contrária à proposta. Perfazendo um total de 18 artigos 

durante a leitura bibliográfica. As Heparinas de baixo peso molecular, conhecida 

como Enoxoparina, é uma das referências neste tratamento, administrada por 

via subcutânea diariamente durante a gestação, e de maior uso por o nome 

comercial Clexame, age inibindo a trombina por meio da ligação à antitrombina 

III, resultando na ligeira inativação consequente dos fatores de coagulação, 

tendo destaques a trombina (fator IIa) e o fator Xa. O uso correto desta 

medicação traz benefícios  propiciando melhores condições de saúde para 

gestante. O não cumprimento desse tratamento, quando indicado, pode trazer 

consequências fatais. Portanto, é de suma importância que após indicação ele 

seja realizado de forma atenciosa, tornando-se positivo e eficaz. 
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