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É síndrome adquirida, caracterizada pela ativação da coagulação intravascular até a formação de fibrina 
intravascular. A deposição de fibrina pode levar à oclusão vascular e, consequentemente, comprometimento 
do fluxo sanguíneo para diversos órgãos, o que, em conjunto com alterações metabólicas e hemodinâmicas, 
pode contribuir para a falência de múltiplos órgãos. Soma-se a isso o consumo de plaquetas e de fatores de 
coagulação o que pode resultar em sangramento. Há uma deficiência global dos fatores de coagulação. 

 
ETIOLOGIA  
 Descolamento prematuro da placenta.  
 Ovo morto retido.  
 Embolia por líquido amniótico.  
 Pré-eclampsia.  
 Septicemia. 
 Infecção intra-uterina.  
 Fígado gorduroso agudo da gravidez. 
 
 
DIAGNÓSTICO  
CLÍNICO 
 Hemorragia vaginal contínua, intensa, durante ou após o parto. 
 Sangramento prolongado na gengiva e nos locais de pequenos traumatismos, como na punção venosa 

praticada para propedêutica ou para terapêutica.  
 Epistaxe.  
 Petéquias.  
 Equimoses.  
 Hematúria.  
 Sangramento gastrointestinal.  
 Manifestações neurológicas (sangramento intracraniano).  
 

A coagulopatia pode ser reconhecida pelo sangramento microvacular anormal das mucosas ou superfícies 
serosas ou pelo sangramento prolongado de feridas ou sítios lesados após completo controle hemostático 
cirúrgico. 

Em pouco tempo pode evoluir para o choque hemorrágico. 
 
 



LABORATORIAL 
 

Exames Considerações 

Fibrinogênio  < 100mg% - sugere CID 
 

Plaquetas  < 100.000 – Sugere CID se TTPa estiver aumentado 
 Trombocitopenia está presente em 80-90% dos casos 

Tempo de tromboplastina parcial ativada 
(TTPa) 

 Prolongado na CID  
 Prolongado em 50-60% dos casos. 

Tempo de protrombina (TAP)  Prolongado na CID 
 Prolongado em 50-60% dos casos. 

Produto de degradação da fibrina (PDF) 
 Aumentado na CID. 
 Aumentado em 99% dos casos. 
 Avalia o grau de fibrinólise. 
 Não deve ser considerado isoladamente. 

 
Figura 1 – Exames laboratoriais – avaliação da coagulação 

 
 

Teste de rastreamento rápido da falência hemostática – teste de observação do coágulo 
(teste de Wiener) 
 Avalia o nível de fibrinogênio (ACOG, 2006).  
 Consiste em retirar 5ml de sangue do paciente e colocá-lo em tubo de ensaio. 
 Normalmente, o sangue coagula em 8 a 10 min e o coágulo permanece intacto. 
 Se a concentração de fibrinogênio for baixa, geralmente menor de 150mg/dl, o sangue não coagulará, ou, 

se o fizer, sofrerá lise parcial ou completa em 30 a 60 min. 
 
 
TRATAMENTO  
MEDIDAS GERAIS (SUPORTE CLÍNICO) 
 Eliminação da sua causa, quando possível – Interrupção da gestação na pré-eclâmpsia e no DPP, 

esvaziamento do útero no ovo morto retido, tratamento da septicemia. 
 Controle rigoroso e correção dos distúrbios hemodinâmicos: é medida prioritária a manutenção do 

estado circulatório da paciente, que é mais importante que as alterações da coagulação na maioria dos 
casos de CID leve ou moderada. 

 Manter a oxigenação adequada da paciente. 
 Correção da acidose e hipotermia. 
 Controle rigoroso e correção dos distúrbios da coagulação sanguínea.  
 Em geral, pacientes em CID não devem ser tratados com agentes antifibrinolíticos, porém em pacientes 

com CID caracterizada por hiperfibrinólise e com sangramento ativo, os análogos da lisina, como o ácido 
tranexâmico que inibe por competição tanto a ativação, quanto a ação da plasmina preservando o coágulo, 
podem ser usados. 

 No paciente com instabilidade hemodinâmica, sangramento e/ou que serão submetidos a procedimento 
invasivo, a hemotransfusão deverá ser considerada. 

 
 

 



HEMOCOMPONENTES  (VER PROTOCOLO TRANSFUSIONAL EM OBSTETRÍCIA) 
 

Hemocomponentes Indicação Volume Observação 

Concentrado de hemácias 
Anemia aguda com instabilidade 

hemodinâmica 
 

Avaliação individualizada Cada unidade aumenta o 
hematócrito em 3% 

Concentrado de plaquetas 

Trombocitopenia não-imune 
 Reposição de plaquetas quando 

<50.000, se sangramento e/ou 
procedimento invasivo 

 

4 a 6 U de concentrados 
de plaquetas 

randômicas ou 1 
aférese 

Cada unidade aumenta 10.000 
plaquetas/mm3 

Plasma fresco congelado 
(PFC) 

 Reposição de fatores de 
coagulação quando TAP e/ou 
TTPa > 1,5x , se sangramento 

e/ou procedimento invasivo 
 

10 a 20 ml/kg 
1U PFC ~ 200ml 10 a 20ml/kg aumenta em 20 a 

30% os níveis dos fatores de 
coagulação 

Crioprecipitado 

 Reposição de fibrinogênio quando 
<100mg, se sangramento e/ou 

procedimento invasivo 
 
 

1 unidade a cada 10 kg 
Cada unidade aumenta o 

fibrinogênio em 5 a 10mg/ml 

 
Figura 2 – Hemocomponentes 
 
 
LEMBRETES 
1. A administração de hemocomponentes deverá ser monitorizada por: dosagem de 

hematócrito/hemoglobina, contagem de plaquetas, TTPa, TAP e fibrinogênio. 
2. No paciente SEM sangramento ativo a transfusão de hemocomponentes profilática não se justifica. 
3. É contra-indicação absoluta o uso de plasma como expansor volêmico. 
4. A maioria das pacientes com CID, sem sangramento, deve receber profilaxia para prevenção de 

tromboembolismo venoso, com o uso de baixas doses de heparina. 
5. As medidas de suporte clínico devem ser aplicadas e monitoradas, nos casos graves, em unidade de 

terapia intensiva. 
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