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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

 

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NO PUERPÉRIO: 

 CEPP 12 ANOS DE ATUAÇÃO 

 

 

Marciana Rodrigues Cavalcante Panassol, e-mail: marcianavisa@gmail.com1 

Ana Paula Xavier Ravelli, e-mail: anapxr@hotmail.com2 

 

Resumo: A Trombose Venosa Profunda é caracterizada pela formação de trombos nos vasos venosos profundos. 

No puerpério, o risco para seu desenvolvimento é cinco vezes maior. Objetivou-se caracterizar as puérperas 

atendidas pelo projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e no Pós-Parto a partir do Sinal de Homan e Bandeira 

correlacionando aos fatores de riscos associados a Trombose Venosa Profunda. Trata-se de pesquisa transversal e 

retrospectiva. Os dados vieram do banco de dados do Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e no Pós-

parto (CEPP) A coleta aconteceu com puérperas, internadas em duas maternidades na cidade de Ponta Grossa, no 

período de 2006 a 2018. Evidenciou 40% de cesáreas, número esse relevante quando comparado com os 15% 

preconizados pela Organização Mundial de Saúde, como também, 45% apresentaram sobrepeso, 52,5% edema e 

62,5% varizes. Conclui-se que a partir do exame físico puerperal é possível a identificação de fatores indicativos 

de trombose, mostrando a importância deste para a prevenção de agravos e complicações maternas. 

Palavras-chave: Enfermagem. Período Pós-parto. Trombose Venosa. Educação em Saúde. 

                                                 
1  Bolsista do Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-natal e Pós-parto/CEPP, Acadêmica do curso de 

Bacharelado em Enfermagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, marcianavisa@gmail.com.  

2 Coordenadora do Projeto CEPP, Doutora em Enfermagem, Docente Adjunta pela Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, Coordenadora da Residência em Enfermagem Obstétrica/HU-UEPG, anapxr@hotmail.com. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Consulta de Enfermagem no Pré-Natal e no Pós-Parto. 

PÚBLICO-ALVO 

Gestantes e puérperas.  

JUSTIFICATIVA 

A Trombose Venosa Profunda (TVP) é caracterizada pela formação de trombos nos 

vasos sanguíneos venosos profundos (SBACV, 2015). Sua principal complicação é a Embolia 

Pulmonar (EP), principal causa de morte evitável em leitos hospitalares segundo Veiga et al 

(2015). Seu quadro clínico quando se encontra presente apresenta: dor, eritema, edema, 

aumento de temperatura, empastamento muscular, cianose e dor à palpação (SBACV, 2015). 

Contudo, a ocorrência da Trombose Venosa Profunda depende de três fatores 

denominados de Tríade de Virchow, segundo Veiga et al (2015), sendo; hipercoagulabilidade, 

lesão endotelial e estase venosa. Nesta perspectiva, no ciclo gravídico puerperal o risco para 

eventos tromboembolíticos é cinco vezes maior. Cabe ressaltar ainda que durante esse período, 

todos os fatores da Tríade de Virchow encontra-se presente (HILLMANN; STEFFENS; 

TRAPANI JUNIOR, 2015). 

Ressaltar-se que, no período gravídico-puerperal, os fatores predisponentes a TVP são: 

gemelaridade, multiparidade, parto cesáreo, longa permanência no leito e idade acima de trinta 

e cinco anos (OLIVEIRA; MARQUES, 2016). Destaca-se neste estudo o Pós-parto, que é um 

momento singular na vida da mulher e se inicia após a dequitação placentária e vai até o retorno 

do organismo materno as suas condições pré-gravídicas, segundo Prigol e Baruffi (2017).  

Assim, justifica-se este estudo a partir de dados no período de 2008 a 2016, pelo 

DATASUS (2018) com 21 óbitos de mulheres em idade fértil por embolia e trombose venosa 

no estado do Paraná. Tem-se como hipótese que a realização do exame físico puerperal 

observando o sinal de Homan e Bandeira pode contribuir na detecção de fatores de risco para 

doença tromboembólica no puerpério. 
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OBJETIVOS 

Objetiva-se caracterizar as puérperas atendidas pelo projeto Consulta de Enfermagem 

no Pré-Natal e no Pós-Parto (CEPP) no período 2006 a 2018 a partir do Sinal de Homan e 

Bandeira no exame físico puerperal correlacionando aos fatores de riscos associados a TVP. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa transversal e retrospectiva. Os dados vieram do banco de 

dados do Projeto CEPP. A coleta aconteceu com mulheres vivenciando o puerpério mediato, 

internadas em duas maternidades na cidade de Ponta Grossa, no período de janeiro 2006 a 

janeiro de 2018. Os critérios de inclusão foram: puérperas atendidas pelo projeto CEPP no 

período de 2006 a 2018 que apresentaram ao exame físico sinal de Homan e Bandeira positivo. 

Os critérios de exclusão foram: puérperas atendidas pelo projeto CEPP que não apresentaram 

sinal de Homan e Bandeira positiva. A análise dos dados aconteceu por estatística descritiva 

com os valores expressos em frequências simples. Os aspectos éticos foram assegurados, 

contemplando a Resolução 466/2012 e 510/2016 com o parecer do Comitê de Ética e Pesquisa 

número: 3.234.262 de 29 de março de 2019 pela UEPG. 

 

RESULTADOS 

Ressalta-se que entre os anos 2006 a 2018 o Projeto CEPP atendeu 1440 puérperas, 

destas 40 (2.8%) puérperas tiveram ao exame físico de MMII presença de Sinal de Homan 

e/ou Bandeira presentes, sendo esta a amostra final da pesquisa. Nesta perspectiva, das 40, 20 

(50%) apresentaram os dois sinais, sendo estes “sinais sugestivos importantes para TVP e que 

devem ser considerados no diagnóstico clínico” (YOSHIZAKI, 2016, p. 831). 

Todavia, quanto ao perfil sociodemográfico, destaca-se a Faixa Etária, no qual, 20% 

das puérperas tinham idade acima de 35 anos. Sendo assim, segundo Sociedade Brasileira de 

Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV, 2015 e OLIVEIRA; MARQUES, 2016), idade 

superior a 35 anos é um dos principais riscos para TVP, duas vezes maior em mulheres no 

pós-parto. Quanto a escolaridade 37,5% tinham ensino fundamental completo, não foi 

encontrado estudos que apontassem relação entre TVP e a escolaridade, entretanto, um estudo 

demonstra que a escolaridade influencia na escolha do parto, em que mulheres com maior 

escolaridade apresentam preferência por cesárea, podendo este ser um fator indireto. O 
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mesmo acontece com a Renda Familiar, em que mulheres com maior nível econômico 

também apresentam uma predominância de cesáreas (COPELLI et al., 2015). 

Quanto ao perfil Obstétrico, ressalta-se 40% de cesáreas, que ao comparar aos 15% 

preconizados pela Organização Mundial de Saúde, esse dado é alto e preocupante (OMS, 

2015). 77,5% das puérperas eram multigestas e atrelado aos dados de Parto normal (60%), 

pode-se ressaltar que a multiparidade é outro fator de risco para TVP (OLIVEIRA; 

MARQUES, 2016). Todavia, ainda evidenciou que 45% das puérperas apresentaram 

Sobrepeso e 15% eram obesas, apresentando IMC > que 30, bem como, 60% delas não 

realizavam nenhum tipo de atividade física. Nesse sentido, o sobrepeso é um fator de risco, 

como também, a elevação do IMC, aumentando ainda mais o risco, pois o IMC>30 está 

relacionado ao aumento em 14,9 vezes ao risco para TVP e Embolia Pulmonar (RAMOS et 

al, 2018). Por fim, 45% das puérperas apresentaram Infecção do Trato Urinário (ITU) e 

segundo Ramos et al (2018), a ITU foi umas das condições relacionadas ao TEV. Outro 

achado importante neste estudo foi a presença de edema de MMII, em 52,5% das puérperas 

e Varizes em 62,5%, tendo em vista que estes são sintomas aparentes de TVP quando o quadro 

clínico se encontra presente (SBACV, 2015). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo possibilitou identificar, através do exame físico puerperal dos MMII 

sinal de Homan e Bandeira positivos, a detecção de fatores indicativos de Tromboembolismo, 

mostrando a importância desse achado clínico para a investigação durante o puerpério. 

É essencial que a Consulta Puerperal de Enfermagem seja realizada de maneira 

integral e atenta, fim de identificar possíveis complicações puerperais, aqui destacando 

fatores indicativos para TVP, para assim, prescrever os cuidados de Enfermagem e realizar 

medidas preventivas.  

Nesse contexto é de grande importância a atuação do CEPP, que prepara o aluno para 

atuar nesse cenário de cuidado puerperal, visando torná-lo um profissional com um olhar 

crítico-reflexivo, a partir da prática da consulta puerperal de enfermagem e a educação em 

saúde.  

 

APOIO: Fundação Araucária. 
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