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Prevenção de TEV
Cuidados preventivos para tromboembolismo
venoso (TEV) relacionado à obstetrícia

Distribuidor exclusivo no Brasil.



Gravidez aumenta o risco
de trombose

Embolia pulmonar (EP) é a principal causa de
mortalidade materna em países desenvolvidos.
As pacientes têm 5 vezes mais chances de desenvolver
trombose venosa profunda (TVP) durante a gravidez.
No Reino Unido, a incidência de tromboembolismo
venoso (TEV) durante a gravidez e o puerpério é de
1 a 2 episódios a cada 1.000 pacientes e, nos Estados
Unidos, representa 10% de todas as mortes maternas.

Durante o parto, o NICE e o Royal College of

Obstetricians and Gynecologists (RCOG)

recomendam o uso de heparina de baixo peso

molecular (HBPM) e/ou compressão mecânica

em pacientes de alto risco. Em algumas

circunstâncias, entretanto, essas opções de

profilaxia podem ser contraindicadas.

Na ausência de uma alternativa adequada,

as pacientes não recebem profilaxia de

TEV, permanecendo com risco elevado de

desenvolverem trombos.



Cobrindo uma necessidade não atendida

Há certas situações em que os métodos farmacológicos
são contraindicados e, portanto, não podem ser
administrados, devido ao alto risco de sangramento
ou à necessidade iminente de parto.

As situações são as seguintes:

• •  Hemorragia pós-parto (HPP)

• • Baixa contagem de plaquetas 

• • Pré-eclâmpsia grave

• • Intraparto

Em casos de cirurgia, inclusive cesariana, a diretriz

de tecnologias médicas do NICE (MTG19) recomenda

a combinação de profilaxia mecânica e profilaxia

farmacológica para TEV em pacientes grávidas ou

em período pós-parto de até 6 semanas.



• •  O estudo identificou que a hemorragia pós-parto (HPP) formou o
maior dos grupos com necessidade de profilaxia alternativa.

• •  O estudo mostrou que havia necessidade de uma intervenção
profilática alternativa para TEV em pacientes de alto risco.

• •  Sem o dispositivo geko™, esse grupo de pacientes não teria

recebido nenhuma profilaxia para TEV.

• •  O dispositivo geko™ mostrou-se seguro e bem tolerado.

• •  As pacientes demonstraram satisfação com o dispositivo geko™
e tiveram mais mobilidade, reduzindo ainda mais o risco de TEV.

• •  O dispositivo geko™ foi usado por, no máximo, 36 horas.

O dispositivo geko™
na rotina da obstetrícia

Um estudo observacional prospectivo foi realizado no Barnsley

Hospital NHS Foundation Trust para determinar se o uso do

dispositivo geko™ seria eficaz e satisfatório em pacientes com

impossibilidade de uso da HBPM e/ou da compressão mecânica tradicional. 

Tabela 1 - Grupos de alto risco que precisaram do dispositivo geko™ durante o parto

HPP Pré-eclâmpsia
grave

 Compressão
mecânica

impraticável

Mobilidade
reduzida

 Outros Baixa
contagem

de plaquetas

 Intraparto
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Número de pacientes

Noventa pacientes foram recrutadas durante um período de 17 meses

e todas precisaram do dispositivo geko™ em algum estágio do

trabalho de parto. 
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Sobre o dispositivo geko™ 

O geko™ é recomendado pelo NICE para
reduzir o risco de TEV quando outras formas
de profilaxia são contraindicadas ou não
toleradas. O dispositivo atua prevenindo a
estase nas veias profundas da panturrilha. 

Fácil de usar, o geko™ é um dispositivo de
eletroestimulação neuromuscular descartável,
alimentado por bateria, desenvolvido para
aumentar o fluxo sanguíneo nas veias profundas
da perna. O dispositivo geko™ estimula
suavemente o nervo fibular comum ao ativar
a contração dos músculos da panturrilha e do pé,

 

resultando no aumento do fluxo sanguíneo.
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