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RESUMO 

Trombose refere-se à formação de coágulos sanguíneos de massa anormal 

dentro dos vasos e envolve a interação de fatores vasculares, celulares e 

humorais na corrente sanguínea circulante e podendo ser arterial ou venosa. 

Duas situações favorecem a trombose: retardamento do fluxo e redução da 

velocidade do sangue que é fator importante na gênese de trombos venosos. 

Fatores que diminuem a velocidade sanguínea, favorecem a agregação das 

hemácias e plaquetas e são causa frequentes de trombose venosa. 
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ABSTRACT 

Thrombosis refers to the formation of blood clots of abnormal mass inside the 

blood vessels and involves the interaction of vascular and cellular factors in the 

circulating bloodstream and may be artery or veins. Two situations favor 

thrombosis: the retardation of blood flow and the reduction of blood velocity, 

that is an important factor in the genesis of venous thrombi. The factors that 

reduce blood speed, favor the aggregation of red blood cells and platelets and 

are frequent causes of venous thrombosis.  

Keywords: Thrombosis, blood vessels, blood coagulation.   

INTRODUÇÃO 

De acordo com estudos, o revestimento vascular pelas células 

endoteliais é essencial para a manutenção da fluidez do sangue, razão pela 

qual lesões estruturais ou funcionais do endotélio associam-se muitas vezes a 

formação de trombos. Trombo é a massa sólida formada pela coagulação do 



sangue. A trombose é um processo patológico caracterizada solidificação do 

sangue dentro dos vasos ou do coração, em um indivíduo vivo. (FILHO, G.B).  

  

OBJETIVO  

Este trabalho tem como objetivo compreender a formação da 

trombose, as suas causas e o tratamento de uma forma geral.  

 

MÉTODO  

Foi realizado com buscas de bases de livros especializados em 

saúde, patologias e fisiologia humana disponíveis na biblioteca da Faculdade 

de Apucarana (FAP). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A reação fundamental no processo de coagulação do sangue é 

a transformação do fibrinogênio em fibrina polimerizada (insolúvel), processo 

que depende de inúmeras reações moleculares que ocorrem sequencialmente 

(em cascata) e pode ser iniciados por dois caminhos: via intrínseca, partir do 

contato de fatores de coagulação com uma superfície (colágeno, plaquetas 

etc.); via extrínseca, ativada pela liberação da tromboplastina (fator tecidual) 

quando há destruição celular. 

A cascata de coagulação tem alto potencial de amplificação, o 

que torna a existência de fatores moduladores em componente crucial. Só para 

se ter uma ideia do fenômeno, basta dizer que a quantidade de trombina 

gerada em 1ml de plasma é de “coagular” todo o fibrinogênio do corpo humano! 

Para se evitar coagulação exagerada e catastrófica para o organismo, existe 

sistema coagulantes muito eficazes. Uma vez iniciada a coagulação, os fatores 

anticoagulantes são também estimulados e assim impedem o crescimento 

descontrolado do coágulo, ao mesmo tempo que inicia a sua dissolução. 



Tanto na via extrínseca como na via intrínseca, uma serie de 

diferentes proteínas plasmáticas, chamadas de fatores da coagulação 

sanguínea, tem um papel primordial. Em sua maioria, esses fatores são formas 

inativas de enzimas proteolíticas. Quando convertidas em suas formas ativas 

suas ações enzimáticas causam a sucessivas reações em cascata do processo 

de coagulação. Defeito congênitos ou adquiridos no sistema da coagulação 

resultam em hemorragias profundas, como no subcutâneo ou na musculatura. 

Entre os defeitos congênitos, citam-se hemofilia A, decorrente da diminuição da 

atividade do fator VIII (redução do fator ou anomalia da molécula).  O tempo de 

sangramento não se altera porque a hemostasia inicial (que depende das 

plaquetas e endotélio) permanece normal. Os pacientes apresentam equimose 

e hematomas espontâneos em tecidos moles (musculares) e articulações 

(hemorragia em articulações sem traumatismo é característica de hemofilia A).  

Provavelmente, os fatores mais importantes para a prevenção 

da coagulação ao sistema vascular normal são: a maciez da superfície de 

células endoteliais, que impedem a ativação por contato do sistema intrínseco 

da coagulação; a camada de glicocálice do epitélio (glicocálice é um 

mucopolissacarídeo absorvido às superfícies das células endoteliais), que 

repele os fatores da coagulação e as plaquetas impedindo assim a ativação da 

coagulação; e uma proteína ligada à membrana  endotelial, trombomodulina, 

que liga a trombina.  A ligação da trombina com a trombomodulina-trombina 

ativa uma proteína plasmática, a proteína C que atua como anticoagulante ao 

inativa os Fatores V e VIII ativados. 

 O coágulo é composto por rede de fibras de fibrinas que 

cursam em todas as direções e que retêm células sanguíneas, plaquetas e 

plasma. As fibras de fibrina também aderem às superfícies lesadas dos vasos 

sanguíneos; desse modo, o coágulo sanguíneo fica aderido a qualquer 

abertura vascular, impedindo a continuação da perda de sangue. Sendo assim, 

o trombo é um coágulo anormal que se desenvolve no vaso sanguíneo.  

Duas situações favorecem a trombose:(1) retardamento do 

fluxo. Redução velocidade do sangue é fator importante na gênese de trombos 

venosos. Insuficiência cardíaca, dilatação vascular, aumento do hematócrito, 

aumento da viscosidade do sangue ou redução da contração (bomba) muscular 



(especialmente em pacientes acamados) diminuem a velocidade sanguínea, 

favorecem a agregação de hemácias e plaquetas e são causa frequente de 

trombose venosa. N a síndrome da hiperviscosidade, existem aumento da 

resistência do fluxo e estase sanguínea em pequenos vasos; o baixo fluxo 

sanguíneo causa hipóxia endotelial, agravando o quadro. Além disso, 

retardamento do sangue aumenta a permanência de fatores de coagulação 

ativados no local. Por tudo isso, a mobilização precoce de pacientes acamados 

é muito importante para prevenção de trombose venosa profunda após 

cirurgias.  A redução da velocidade do sangue no interior do coração 

(insuficiência cardíaca, fibrilação atrial etc.) também favorece formação de 

trombos intracardíacos; (2) aceleração do fluxo e turbulência.  O aumento da 

velocidade do sangue modifica o fluxo laminar, permitindo o contato de 

plaquetas com a superfície interna dos vasos. Turbulência do fluxo lesa o 

endotélio, permite contato de plaquetas com a parede vascular e diminui a 

velocidade do sangue. Defeitos cardíacos congênitos em que há comunicação 

anômalas entre átrios ou entre ventrículos associam -se a fluxo em jato ou 

turbulento, o que causa lesão endocárdica e trombose parietal.        

A trombose tem cura, e seu tratamento possui dois objetivos 

fundamentais, que são impedir o crescimento dos coágulos e impedir que os 

coágulos existentes se soltem. Estes objetivos podem ser alcançados através 

do uso de medicamentos anticoagulantes, como a Heparina e a Varfarina, sob 

orientação do cirurgião vascular ou do cardiologista. 

Em alguns casos, é necessário ficar internado para ajuste das 

doses das medicações e realização de exames mais rapidamente. Após o 

período inicial, será recomendado ter alguns cuidados, como evitar ficar 

sentado com as pernas para baixo e usar sempre meias de compressão 

elástica, como as meias Kendal, por exemplo. Métodos fisioterapêuticos podem 

ajudar na prevenção da trombose, como praticar atividades física regularmente, 

movimentando os membros inferiores. Na fase aguda com uso associado de 

anticoagulantes, repouso no leito em posição de trendelemburg, pela 

diminuição de hidrostática, ocorre a diminuição do edema; melhor da tensão 

nos compartimentos e consequentemente alivio da dor.    

CONCLUSÃO 



O processo de circulação do sangue depende de dois fatores 

importantes para seu funcionamento, são o retardamento do fluxo e a 

aceleração do músculo e sua turbulência. A má coagulação sanguínea pode 

ser causada por vários fatores um deles é a falta da vitamina K e rede de fibras 

de fibrina ou até mesmo em pacientes hepáticos. Trazendo inúmeras 

complicações ao nosso organismo, como hemofilia e trombose. Os tratamentos 

podem ser adquiridos a partir de medicamentos, entretanto, alguns casos 

devem ser feitos cirurgicamente. Para prevenção é necessário exercícios 

físicos nos membros inferiores e algumas técnicas fisioterapêuticas 

aconselhadas pelo profissional fisioterapeuta.    
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