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A Sociedade de Anestesia Obstétrica e Perinatologia americana (Society for Obstetric 
Anesthesia and Perinatology - SOAP) lançou uma declaração de consenso 
interdisciplinar sobre os riscos e benefícios de realizar procedimentos neuroaxiais em 
pacientes obstétricas com trombocitopenia. A importância deste tema se dá, como cita 
o próprio material, no fato que até 12% das pacientes obstétricas podem atender aos 
critérios para esse diagnóstico na gravidez.  
 
A declaração publicada na edição de junho de 2021 do periódico Anesthesia & 
Analgesia (Fator de Impacto: 4.305) se difere das demais diretrizes existentes por se 
concentrar em pacientes obstétricas com trombocitopenia moderada a grave (contagem 
de plaquetas <100.000 × 106/L), enquanto as demais cobrem diversos outros tópicos 
relacionados às pacientes, principalmente ligados à punções lombares. 
 
A adaptação do Abstract para o português está disponível a seguir.  
 
 

Resumo  
 
Como até 12% das pacientes obstétricas atendem aos critérios para o 
diagnóstico de trombocitopenia na gravidez, não é raro que o anestesiologista 
decida quando deve prosseguir com o procedimento neuroaxial na paciente. 
Dada a morbidade potencial associada à anestesia geral para cesárea, é 
importante considerar quais pacientes com trombocitopenia têm maior risco de 
hematoma epidural com procedimentos neuroaxiais e quando esses riscos 
superam os benefícios, além de tomar uma decisão em conjunto com a paciente. 
Como há riscos substanciais associados a manter um procedimento 
analgésico/anestésico neuroaxial em pacientes obstétricas, todos os esforços 
devem ser feitos para realizar avaliação do histórico de sangramento e 
determinar a etiologia da trombocitopenia antes da admissão para o parto. 
Enquanto várias outras sociedades profissionais (obstétrica, dor intervencionista 
e hematológica) publicaram diretrizes abordando os limiares de plaquetas para 
procedimentos neuroaxiais seguros, as sociedades americanas de 
anestesiologia têm se silenciado sobre esse assunto. Apesar da escassez de 
dados de alta qualidade, agora existem meta-análises que fornecem melhores 
estimativas dos riscos. Uma força-tarefa interdisciplinar foi convocada para unir 
as sociedades profissionais relevantes, sintetizar os dados e fornecer um 
algoritmo prático de decisão para ajudar nas discussões de risco-benefício e a 
tomada de decisão compartilhada com as pacientes. Por meio de uma revisão 
sistemática e do processo Delphi modificado, a força-tarefa concluiu que a 
melhor evidência disponível indica que o risco de hematoma epidural associado 
a uma contagem de plaquetas ≥70.000 × 106/L é provavelmente muito baixo em 
pacientes obstétricas com trombocitopenia secundária à trombocitopenia 
gestacional, trombocitopenia imune (PTI) e distúrbios hipertensivos da gravidez 
na ausência de outros fatores de risco. Em última análise, a decisão de 
prosseguir com um procedimento neuroaxial em paciente obstétrica com 
trombocitopenia ocorre dentro de um contexto clínico. Os fatores potencialmente 
relevantes incluem, mas não estão limitados a comorbidades da paciente, fatores 



de risco obstétricos, exame das vias aéreas, equipamento disponível para vias 
aéreas, risco de anestesia geral e preferência da paciente. 
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