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Prezados (as) colegas:

E

stamos apresentando as Normas de orientação clínica para prevenção, diagnóstico
e tratamento da trombose venosa profunda.
Esta versão é uma atualização e aprimoramento da versão publicada em 2001, dentro dos
padrões científicos de revisão e atualização preconizados pela Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular em consonância com a Associação Médica Brasileira.
Contamos com a mesma Comissão de Redação, Drs.: Francisco Humberto de Abreu
Maffei (Coordenação Geral), Jackson Silveira Caiafa, Eduardo Ramacciotti e Aldemar
Araujo Castro, colaboradores incansáveis, este último, como Coordenador Nacional das
Normas de Orientações da SBACV, encontrando-se em fase de publicação três novos temas:
DAOP-Doença Arterial Obstrutiva Periférica, ÚLCERA VARICOSA e LINFEDEMA,
além das atualizações anteriormente publicadas: INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA
e PÉ DIABÉTICO.
Hoje em dia as condutas médicas devem ser pautadas em consensos médicos e trabalhos
cujas qualidades permitem traçar as melhores opções e direcionamentos diagnósticos e
terapêuticos mais corretos das mais diferentes doenças, dentro do que se chama medicina
baseada em evidências.
Neste sentido estas diretrizes contemplam estas expectativas, com as vantagens do acesso
facilitado, atualização, condensação e ajuste ao nosso meio.
Esperamos que estas diretrizes permitam um trabalho mais acurado e correto por parte
de nossos especialistas, em benefício dos nossos pacientes.
Não seria possível desenvolver um trabalho desta magnitude sem contar com a
colaboração de toda a Diretoria da SBACV, especialmente a Diretoria Científica, na pessoa
do Dr. Guilherme Benjamin Brandão Pitta.
Tambem não poderíamos deixar de registrar a parceria da Sanofi-Aventis que, dentro dos
padrões éticos e de total liberdade científica viabilizou esta publicação.

Liberato Karaoglan de Moura
Presidente da SBACV- Gestão 2003-2005

DIRETRIZES

Normas de orientação clínica
para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento
da trombose venosa profunda
Adaptação
Esta versão é uma atualização e aprimoramento
da primeira versão publicada em 2001.

Grupo de Monitorização
Aldemar Araujo Castro (Coordenador), Airton
Delduque Frankini, Carmen Neuda Calixto, Cleber
Daniel Fabre, Ana Terezinha Guillaumond, Bonno
van Bellen, Carlos José Monteiro de Brito, Emil
Burihan, João Luiz Sandri, José Barbosa Teixeira
Júnior, Fausto Miranda Júnior, Franklin Pinto Fonseca, Geraldo Nicodemus Vieira, João Carlos Anacleto, José Bernardes Sobrinho, Liberato Karaoglan
de Moura, Márcio Arruda Portillo, Marcio de Castro
Silva, Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos,
Marília Duarte Brandão Panico, Merisa Braga de
Miguez Garrido, Paulo Cesar Menezes Santos, Paulo
Roberto Mattos da Silveira, Sílvio Romero Marques,
Waldemy Silva, Stefan Oliveira Simões.

Data final de elaboração e próxima revisão
Elaborada em 2 de abril de 2005. Uma nova versão,
revista e atualizada, deverá ser disponibilizada em 31
maio de 2007. Sugestões, comentários e críticas deverão
ser enviados por correio eletrônico:
tvp@sbacv-nac.org.br ou via o sítio da SBACV: URL:
http://www.sbacv-nac.org.br.
Nome da sociedade
Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia
Vascular (SBACV).

A reprodução total ou parcial, por qualquer meio,
destas normas de orientação clínica é permitida
desde que citada a fonte, e que não haja interesses
comerciais envolvidos. A autorização poderá ser obtida diretamente com a presidência da SBACV.

Autoria, como citar, membros, reprodução
Francisco Humberto de Abreu Maffei (Coordenação Geral), Jackson Silveira Caiafa, Eduardo Ramacciotti, Aldemar Araujo Castro para o Grupo de
Elaboração de Normas de Orientação Clínica em
Trombose Venosa Profunda da SBACV.

Fonte de financiamento
Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia
Vascular (planejamento, execução e redação).
Grupo SANOFI-AVENTIS (passagens aéreas e
acomodações em hotel).

Como citar
Maffei FHA, Caiafa JS, Ramacciotti E, Castro AA
para o Grupo de Elaboração de Normas de Orientação
Clínica em Trombose Venosa Profunda da SBACV.
Normas de orientação clínica para prevenção, diagnóstico e tratamento da trombose venosa profunda (revisão
2005). Salvador: SBACV; 2005. Disponível em: URL:
http://www.sbacv-nac.org.br

Especialidades de abrangência
Todas as especialidades médicas clínicas e cirúrgicas.

J Vasc Br 2005;4(Supl.3):S205-S220.
Copyright © 2005 by Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

S205

S206 J Vasc Br 2005, Vol. 4, Nº 3, Supl.3

Descrição do método de coleta dos resultados das pesquisas clínicas
Foram identificadas 179 publicações por meio de
uma estratéga otimizada (anexos A e B) na busca de
referências bibliográficas realizada nas bases de dados:
a) MEDLlNE (1966-2004), b) EMBASE (1973-2004),
c) LILACS (1985-2004), d) Base de Dados Cochrane
de Revisões Sistemáticas (Cochrane Library 2004, fascículo 4). Foi utilizada uma intersecção da estratégia para
trombose venosa (apêndice A) e da estratégia para
revisões sistemáticas/meta-análises (apêndice B). Foi
realizada seleção dos artigos pela leitura do título e do
resumo, quando necessário foi utilizado o texto completo. Associada a busca eletrônica, outros artigos foram sugeridos por especialistas. A avaliação da qualidade dos estudos foi realizada utilizando os roteiros publicados no JAMA (EBMWG, 1992).
Grau de recomendação e força da evidência
Força da evidência
A = Estudos experimentais e observacionais de melhor
consistência.
B = Estudos experimentais e observacionais de menor
consistência.
C = Relatos ou séries de casos.
D = Publicações baseadas em consensos ou opiniões de
especialistas.

Diretriz de TVP

•

Procedimentos que incluem: a) orientações educativas; b) uso de medicamentos, de meias antitrombóticas e de compressão pneumática intermitente.

Desfechos clínicos
• Os desfechos clínicos na trombose venosa profunda
são: mortalidade (geral e específica), embolia pulmonar, recorrência de trombose venosa profunda,
síndrome pós-trombótica, hipertensão pulmonar e
qualidade de vida.
Principais recomendações
• É recomendada a criação, em cada hospital, de uma
comissão de tromboembolismo venoso para monitorizar e implementar as recomendações de prevenção, diagnóstico e tratamento do tromboembolismo [nível D1].
• Cada medicamento e/ou procedimento recomendados possui contra-indicações, precauções, interações e reações adversas, verifique as orientações dos
fabricantes antes de utilizá-los [nível D1].
1) Prevenção
•

Todo doente que venha a ser internado deve ser
avaliado quanto o risco de desenvolver trombose
venosa profunda. Esta avaliação deve ser registrada
no prontuário médico [nível D1].

Grau de recomendação

•

1 = Deve ser realizado.
2 = Provavelmente benéfico.
3 = Não é conhecido se é benefício ou malefício.
4 = Provavelmente maléfico.
5 = Maléfico.

O tipo de prevenção a ser utilizado deve ser baseado
no risco de desenvolvimento da trombose venosa
profunda [nível D1].

•

Para enquadramento em uma das categorias de
risco para indicação de profilaxia, cada doente deve
ser avaliado individual e cuidadosamente para o
risco de desenvolver tromboembolismo venoso,
levando-se em conta os vários fatores de risco e as
contra-indicações do tratamento, especialmente o
risco hemorrágico. A prescrição do método profilático deve ser o melhor, em termos de resposta do
risco/benefício e do custo/benefício [nível D1]
(Maffei 2002).

•

O protocolo de profilaxia de trombose venosa
profunda da Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular (SBACV) (anexo C) pode auxiliar no processo de classificação de risco e definição
do tipo de profilaxia [nível D2] (Caiafa 2001).

Objetivo
• Propor uma orientação de como devem ser realizados a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da
trombose venosa profunda.
Procedimentos
• História clínica e exame físico.
• Exames complementares (ultra-sonografia e flebografia).
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Diretriz de TVP

•

•

Os fatores de risco a considerar são: idade, imobilização, cirurgias, história anterior de TEV, câncer, trombofilia, varizes, obesidade, infecção, trauma, gravidez e puerpério, tempo de cirurgia, anestesia com duração maior que 30 minutos, anestesia
geral, uso de estrógenos, insuficiência cardíaca,
acidente vascular cerebral, paralisia, doença respiratória grave, doença inflamatória intestinal, infarto do miocárdio, insuficiência arterial, quimioterapia, síndrome nefrótica, cateteres centrais e SwanGanz [nível A1] (Maffei 2002).
Todos os pacientes, de qualquer idade, com história
de trombose venosa ou de embolia pulmonar ou
que sejam sabidamente portadores de trombofilia,
quando submetidos a qualquer intervenção cirúrgica ou a qualquer situação clínica que exija repouso,
devem ser considerados como pacientes de alto ou
muito alto risco para o tromboembolismo venoso
[nível D1] (Geerts 2004).

•

Para pacientes submetidos a cirurgia geral, considerados de moderado ou alto risco para TEV, devese considerar o uso de profilaxia farmacológica com
heparina ou heparina de baixo peso molecular
[nível A1] (Bergqvist 1998, Koch 1997, Mismetti
2000, Palmer 1997, Geerts 2004).

•

Para pacientes submetidos à cirurgia ortopédica de
quadril, considerados de alto risco, deve-se considerar a profilaxia farmacológica com HBPM ou
antivitamina K [nível A1]. Não é recomendado o
uso de aspirina e heparina não fracionada [nível
A1]. Os métodos físicos podem ser utilizados como
coadjuvantes [nível B2] (Geerts 2004).

•

•

•

Para pacientes submetidos à cirurgia ortopédica de
joelho, considerados de alto risco, deve-se considerar a profilaxia farmacológica com HBPM ou antivitamina K, ou compressão pneumática intermitente [nível A1] (Geerts 2004).
Nos pacientes submetidos à cirurgia artroscópica
de joelho, considerados de alto risco, deve-se considerar a profilaxia farmacológica com HBPM [nível A1] (Geerts 2004). Na simples artroscopia de
joelho não é recomendado o uso rotineiro de profilaxia farmacológica [nível B2] (Geerts 2004).
Para pacientes clínicos considerados de risco para
TEV, deve-se considerar o uso de profilaxia farmacológica com heparina subcutânea, 5.000 UI 3x/
dia (Geerts 2004) ou uma das heparinas de baixo
peso molecular : enoxaparina, 40 mg/dia (Lechler

•

•

•

•

•

•

•
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1996, Samama,1999, Kleber, 2003), daltaparina,
5.000 UI/dia (Leizorovicz 2004), [nível A1]. A
nadroparina também mostrou efeito profilático
para TVP nesses pacientes, embora a mortalidade
fosse um pouco maior entre os tratados com essa
HBPM do que com HNF (Harenberg 1996).
Os doentes cirúrgicos ou clínicos com alto risco de
sangramento, seja pelo tipo de cirurgia (p.ex. neuro-cirurgia), seja por outros fatores associados, devem ser tratados preferencialmente com métodos
físicos – compressão pneumática intermitente e
meia elástica –, enquanto durar este risco [nível B2]
(Clagett 1998, Skillman 1978, Turpie 1979).
Os doentes submetidos à anestesia raquidiana ou
peridural, devido ao risco de hematoma peridural,
deve haver um período mínimo de 12 horas entre a
aplicação dos anticoagulantes e a punção raquidiana ou peridural ou retirada do cateter peridural
[nível C1] (Horlocker 1997).
A meia elástica especial para prevenção da trombose venosa profunda pode ser utilizada nos doentes com risco moderado e alto em associação com o
uso de medicamentos. A meia para ser útil deve ter
compressão graduada (30 a 40 mmHg) e ser ajustada ao tamanho do membro inferior do doente
[nível B2] (Agu 1999, Vanek 1998, Wells 1994,
Wille-Jorgensen 1996).
Não existe no momento justificativa para o uso de
filtro de veia cava inferior para profilaxia primária
em doentes sem trombose venosa profunda estabelecida nos quais é contra-indicado o uso de anticoagulantes – por exemplo: grandes traumatismos
[nível C3] (Becker 1992, Velmahos 2000, Geerts
2004).
Nos doentes com alto risco submetidos a cirurgias
ortopédicas de quadril, a profilaxia deverá ser estendida além do período habitual (7 a 10 dias) até o
período de 28 a 35 dias [nível A1](Planes 1996,
Dahl 1997, Leclerc 1998, Pineo 1999, Hull 2000,
Geerts 2004).
Os doentes com trombofilia devem receber profilaxia em situações de risco. É contra-indicado nesses doentes do sexo feminino o uso de anticoncepcionais orais e da reposição hormonal [nível D1]
(Samama 1999).
Os doentes oncológicos devem receber prevenção
durante a quimioterapia, sendo esta mantida até a
confirmação da cura. Nos doentes com cateter
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venoso central para quimioterapia o uso de antivitamina K (varfarina 1 mg) ou HBPM é recomendado [nível B2] (Bern 1990, Levine 1994, Monreal
1996, Geerts 2004).
Diagnóstico
• O diagnóstico da trombose venosa profunda deve
ser iniciado pela anamnese e exame físico. Os itens
de risco a serem considerados são: história prévia de
trombose venosa profunda e/ou embolia pulmonar, câncer; paralisia, paresia, ou imobilização recente do membro inferior; recente confinamento
no leito por mais que três dias ou uma grande
cirurgia dentro de quatro semanas; sensação dolorosa localizada ao longo da distribuição do sistema
venoso profundo; edema em todo o membro inferior; edema na panturrilha (mensurado de forma
padronizada, por exemplo, de mais que 3 cm quando comparada com a perna assintomática, medido
10 cm abaixo da protuberância tibial); edema depressível (maior na perna sintomática); dilatação
das veias superficiais (não varicosas); diagnóstico
diferencial tão ou mais provável quanto a trombose
venosa profunda [nível A1] (Wells 1995, Wells
1997, Anand 1998).
•

A ultra-sonografia é o exame complementar de
escolha para a confirmação da trombose venosa
profunda. Confirmado o diagnóstico de trombose,
iniciar o tratamento medicamentoso imediatamente. Em resultados duvidosos, realizar a flebografia caso esta confirme a existência de trombose iniciar
tratamento imediatamente, não sendo confirmado
o diagnóstico, procurar outras causas que justifiquem o quadro clínico. Nos casos em que a ultrasonografia não confirmar a trombose, repetir a
mesma em 3 a 7 dias ou realizar a flebografia,
havendo confirmação da trombose, iniciar o tratamento imediatamente, não sendo confirmado o
diagnóstico, procurar outras causas que justifiquem o quadro clínico [nível A1] (White 1989,
Maffei 2002).

•

Nos doentes com trombose venosa profunda nos
quais o fator desencadeante não for identificado
devem ser procuradas outras causas de trombose,
por exemplo, trombofilia, neoplasia, etc. [nível A1]
(Maffei 2002).

•

Pode ser utilizada a escala para diagnóstico da
trombose venosa profunda (Wells 1997, Anand

Diretriz de TVP

1998) como auxílio na anamnese e exame físico
[nível A2].
•

A ultra-sonografia para o diagnóstico de trombose
venosa profunda nas veias femorais e poplíteas pode
ser utilizada em modo cinzento, para as veias distais
e ilíacas usar a ultra-sonografia color-doppler [nível
A1] (Cogo 1998, Kearon 1998, Gottlieb 1999).

•

A dosagem de dímero-D no plasma de pacientes
com suspeita de tromboembolismo venoso apresenta alta sensibilidade, porém baixa especificidade
(Becker 1996, Crippa 1997, Knecht 1997, Wahlander 1999), podendo ser utilizada para excluir tromboembolismo venoso em pacientes, não internados, com ultra-sonografia normal, sem necessidade
de repetição do exame [nível A2] (Lennox 1999,
Perrier 1999, Bernardi 2000), e em pacientes com
baixa probabilidade de TVP pela escala de Wells
[nível B2] (Perrier 1999, Kearon 2001).

•

Na impossibilidade de se realizar exames confirmatórios, diante da suspeita clínica o tratamento
deve ser iniciado [nível D1] (Maffei 2002).

•

As indicações dos testes de trombofilia nos doentes
com tromboembolismo venoso são: a) pacientes
com menos de 50 anos sem neoplasias, b) pacientes
com história familiar de tromboembolismo venoso, c) familiares jovens de pacientes com trombofilia, d) mulheres com história familiar de tromboembolismo venoso que estão grávidas, ou que pretendem engravidar, ou que pretendem tomar anticoncepcional, ou que pretendem reposição hormonal [nível D1] (Samama 1999).

•

A realização dos testes de trombofilia, no presente
momento, não está indicada em: a) todos os pacientes, b) todas mulheres que pretendem tomar anticoncepcional ou realizar reposição hormonal, c)
todas as mulheres que engravidam [nível D2] (Samama 1999).

Tratamento
• A heparina em doses terapêuticas é o medicamento
de escolha no tratamento da trombose venosa profunda. Podem ser utilizadas tanto a heparina não
fracionada (HNF), por via intravenosa ou subcutânea, assim como a heparina de baixo peso molecular (HBPM), por via subcutânea [nível A1] (Hull
1986, Leizorovic 1994, Siragusa 1996, Gould 1999,
Dolovich 2000, van den Belt 2000).
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Diretriz de TVP

•
•

•

•

O tratamento da trombose venosa profunda pode
ser ambulatorial ou hospitalar [nível A1].
No tratamento ambulatorial, tanto nos doentes
com trombose venosa profunda proximal ou distal,
são necessários a confirmação da trombose com
exame objetivo e o preenchimento de todos os
critérios apresentados no algoritmo 3. A heparina
a ser utilizada será a heparina de baixo peso molecular em dose terapêutica – note que existe variação
de acordo com o fabricante [nível A2] (Levine
1996, Koopman 1996, Columbus Investigators,
1997, Heyers 2001, Ramacciotti,2005).
A verificação do número de plaquetas deve ser
realizada no terceiro e no quinto dia do uso da
heparina. A duração do uso da heparina não deve
ser menor que cinco dias. O uso da anti-vitamina K
(Varfarina 5 mg) deve ser iniciado junto com a
heparina e a associação deve ser mantida por, ao
menos, cinco dias. A heparina é suspensa quando
os valores do RNI de 2 até 3 forem alcançados por
dois dias consecutivos, a anti-vitamina K (varfarina) é mantida em dose ajustada [nível A1] (Hyers,
2001, Maffei 2002).
O tratamento hospitalar da trombose venosa profunda pode ser realizado com a heparina não fracionada ou com a heparina de baixo peso molecular.
Ao utilizar a heparina não fracionada (5000 UI/mL),
via endovenosa, iniciar com dose de ataque (80
UI/kg) e seguir com uso contínuo (18 UI/kg/h) em
bomba de infusão calibrada e ajuste da dose pelo
TTPa (valores: 1,5 e 2,5 vezes o tempo inicial, após
6 horas e depois diariamente)(Rascke 1993). Ao
utilizar a heparina de baixo peso molecular via
subcutânea, utilizar dose terapêutica (note que existe variação de acordo com o fabricante). Verificar o
número de plaquetas no terceiro e no quinto dia
(Dolovich 2000). O uso da anti-vitamina K (Varfarina) deve ser iniciado junto com a heparina, e a
associação deve ser mantida por, ao menos, cinco
dias. O RNI deve ser verificado diariamente a partir
do terceiro dia, e a heparina descontinuada apenas
quando o RNI (valores: 2 até 3) tenham sido obtido
por dois dias consecutivos; caso contrário, a heparina deve ser mantida até que esse objetivo tenha
sido alcançado. Na descontinuação do uso da heparina deve ser mantida a varfarina em dose ajustada.
Na impossibilidade do uso da varfarina para o
tratamento de manutenção, pode ser utilizado a
heparina não fracionada ou a heparina de baixo
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peso molecular em doses terapêuticas [nível A1]
(Schulman 1997, Hull 1998, Lopaciuc 1999, van
der Heijden 2001).
•

A anti-vitamina K (Varfarina) pode ser utilizada em
dois esquemas: a) iniciar com 10 mg nos dois
primeiros dias, seguido por 5 mg no terceiro e
quarto dia, no terceiro dia iniciar ajuste da dose de
acordo com o RNI; b) iniciar com 5 mg nos
primeiros quatro dias, no terceiro dia ajustar a dose
de acordo com o RNI [nível A2] (Harrison 1995,
Crowther 1999, Geerts 2004).

•

Existe a possibilidade do uso da heparina não
fracionada subcutânea a cada 12 horas com ajuste
da dose pelo TTPa (1,5 a 2,5 vezes do tempo
inicial), na impossibilidade da utilização da heparina não fracionada por via intravenosa contínua
[nível A2] (Holmmes 1986, White 1992, Geerts
2004).

•

No tratamento de manutenção, o doente deve
retornar em intervalos curtos para o ajuste do
RNI, mantendo depois de estabilizado o RNI,
controles a cada 4 semanas, aproximadamente.
Nos casos de trombose venosa profunda distal
com fator desencadeante, o tratamento de manutenção deve ser mantido por três meses, se o fator
não persiste. Nos demais casos de trombose venosa profunda, manter a varfarina por seis meses.
Em ambas as situações, quando não existe a
persistência dos fatores desencadeantes, descontinuar a varfarina e solicitar ultra-sonografia venosa e/ou pletismografia para estabelecer o padrão pós-tratamento. Se existir a persistência dos
fatores desencadeantes, manter varfarina até que
os riscos estejam resolvidos. Verificar a persistência dos fatores de risco, se ausentes, solicitar
ultra-sonografia venosa e/ou pletismografia para
estabelecer o padrão pós-tratamento; se presente, continuar varfarina e considerar como terapia
prolongada [nível A1] (Schulman 1995, Schulman 1997, Hutten 2000, Pinede 2000).

•

A meia elástica deve ser utilizada no tratamento de
manutenção para reduzir a freqüência da síndrome
pós-trombótica [nível A1](Brandjes 1997). A meia,
para ser útil, deve ter compressão graduada (30 a 40
mmHg) e ser ajustada ao tamanho do membro do
inferior do doente.

•

O uso de trombolíticos sistêmico não é recomendado para o tratamento da trombose venosa profunda
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[nível A1] (Geerts 2004). O uso de trombolítico
instilado diretamente no trombo por meio de cateter é uma opção nos casos de flegmasia alba e
cerúlea, porém sua indicação deve ser individualizada [nível C2] (O‘Meara 1994, Geerts 2004).
•

O uso de filtro de veia cava inferior em pacientes
com trombose venosa profunda está indicado
em: a) doente com episódios recorrentes de
tromboembolismo venoso que ocorrem apesar
da anticoagulação ADEQUADA; b) doente com
trombose venosa profunda proximal nos quais é
contra-indicado o uso de anticoagulantes [nível
C1]. (Geerts 2004).

Diretriz de TVP

Algoritmos
Algoritmo 1 – Diagnóstico da trombose venosa profunda
Algoritmo 2 – Tratamento hospitalar da trombose
venosa profunda
Algoritmo 3 – Tratamento ambulatorial da trombose venosa profunda
Algoritmo 4 – Terapia de manutenção com anti-vitamina K (varfarina)
Algoritmo 5 – Prevenção da trombose venosa profunda (doentes cirúrgicos)
Algoritmo 6 – Prevenção da trombose venosa profunda (doentes clínicos)

Diagnóstico da trombose venosa profunda
Produzido pelo Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em
Trombose Venosa Profunda da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

Observações:
• Pode ser utilizado o questionário (Wells, 1997) como auxílio na anamnese e exame físico.
• O ultra-som para o diagnóstico nas veias femorais e poplíteas pode ser utilizado o ultra-sonografia em modo cinzento,
para as veias distais e ilíacas usar o color-doppler.
• Na impossibilidade de realizar exames confirmatórios (ultra-sonografia ou flebografia), diante da suspeita clínica o
tratamento deve ser iniciado.
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Tratamento hospitalar da trombose venosa profunda
Produzido pelo Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em
Trombose Venosa Profunda da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

Observações:
• A Varfarina pode ser utilizada em dois esquemas: a) iniciar com 10 mg nos dois primeiros dias, seguido por 5 mg no terceiro
e quarto dia, no terceiro iniciar ajuste da dose de acordo com o RNI; b) iniciar com 5 mg nos primeiros quatro dias, no terceiro
dia ajustar a dose de acordo com o RNI.
• Existe a possibilidade do uso da heparina não fracionada subcutânea a cada 12 horas com ajuste da dose pelo TTPa, na
impossibilidade da utilização da heparina venosa.
• Na impossibilidade do uso da Varfarina, no tratamento de manutenção, pode ser utilizada a heparina não fracionada ou a
heparina de baixo peso molecular em doses terapêuticas.
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Tratamento ambulatorial da trombose venosa profunda
Produzido pelo Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em
Trombose Venosa Profunda da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

Diretriz de TVP
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Diretriz de TVP

Terapia de manutenção com anti-vitamina K (Varfarina)
Produzido pelo Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em
Trombose Venosa Profunda da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

Doente na fase de manutenção com anti-vitamina K (Varfarina)

Retornos curtos após
tratamento inicial para ajuste do RNI

Demais TVPs
Varfarina por 6 meses

TVP distal com fator desencadeante
Varfarina por 3 meses

Persistência dos
fatores desencadeantes?
sim

Manter Varfarina até que os fatores
de risco estejam resolvidos
não

não

Persistência dos
fatores de risco?
sim

Solicitar ultra-sonografia venosa
e/ou pletismografia para estabelecer
o padrão pós-tratamento

Manter Varfarina até
que os fatores de risco
estejam resolvidos
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Prevenção da trombose venosa profunda (doentes cirúrgicos)
Produzido pelo Grupo de Elaboração de Normas de Orientação Clínica em
Trombose Venosa Profunda da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular

Observações:
•
•
•
•

O protocolo de profilaxia de trombose venosa da SBACV (Caiafa, 2001) pode auxiliar na classificação do risco e definição da profilaxia.
Doentes com risco de hemorragia utilizar meias elásticas anti-trombóticas ou compressão pneumática intermitente.
As HBPM não são intercambiáveis, não se devendo, portanto, alternar-las em mesmo tratamento.
As injeções subcutâneas devem ser administradas nos quadrantes superiores e laterais do abdome, alternando o lado a cada injeção.
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Prevenção da trombose venosa profunda (doentes clínicos)
Produzido pelo Grupo Multidisciplinar para Elaboração
de Diretrizes para Profilaxia de TEV em Pacientes Clínicos

Anexos
As estratégias de busca para as bases de dados
eletrônicas foram elaboradas com o auxílio da bibliotecária Rosely Pellizzon <rosely@bireme.br>.
Anexo A - Estratégia para trombose venosa profunda,
sintaxe para o PUBMED. Disponível em: URL: http:/
/www.evidencias.com/acesso/busca.htm

“Venous Thrombosis” [MeSH Terms] OR
“Thromboembolism” [MeSH Terms] OR “Pulmonary
Embolism” [MeSH Terms] OR “pulmonary embolism”
[Text Word] OR thromboembolis* [Text Word] OR
((vein* [Text Word] OR venous [Text Word]) AND
Thrombos* [Text Word] OR Tw thrombophleb* [Text
Word]
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Anexo B - Estratégia para revisão sistemática/metaanálise, sintaxe para o PUBMED (Jadad 1997, Castro
1998, Jadad 2000). Disponível em: URL:
http://www.evidencias.com/busca.htm
“meta-analysis” [publication type] OR meta-anal*
[Text Word] OR metaanal* [Text Word] OR metanal*

[Text Word] OR ((quantitativ* [Text Word] OR systematic* [Text Word] OR methodologic* [Text Word])
AND (review* [Text Word] OR overview* [Text Word]
OR evaluation* [Text Word])) OR (“review”
[publication type] AND (medline [Text Word] OR
pubmed [Text Word] OR cochrane [Text Word]))

Anexo C - Protocolo de Profilaxia de Trombose Venosa Profunda (página 1 de 2)
PROTOCOLO DE PROFILAXIA DA TVP
CADASTRAMENTO DE PACIENTES

Prontuário:

Identificação do Paciente

Nome:
Idade:

,

Peso:

kg

,

Altura:

m

Clínica:
Raça:
Internação:
Alta:

Branco

Negro

Indígena

dia

mês

ano

dia

mês

ano

Oriental

Dias internado:
Óbito:

TELA DO PROTOCOLO
1. Fatores de Risco (a):

25

01

Anestesia Geral

07

DPOC*

13

Doença inflamatória
intestinal

19

Obesidade (b)

02

Anticoncep. Oral

08

Eclâmpsia

14

Restrição prol. ao
leito (+ 3 dias)

20

Paralisia memb. inferior*

Síndrome Nefrótica

26

Trauma

27

Trauma Grave

28

TRH

29

Variz Grosso Calibre

03

Câncer*

09

Grande Queimado

15

Imob. de membros

21

Pré-Eclâmpsia

04

Cateter Ven. Centr. de
longa permanência

10

ICC*

16

Infarto Ag. Miocárdio

22

Puerpério

05

Cirurgia Prolongada
(+60)

11

Idade > 40 anos

17

Infecção Grave

23

Quimioterapia isolada
e/ou adjuvantes

30

Outros

06

Doença Autoimune

12

Idade > 60 anos*

18

Internação CTI

24

Reticolite Ulcerativa

31

Nenhum

2. Considerar de Alto Risco os paciente de:

04

AVC

01

Grandes Cirurgias Ortopédicas quadril/joelho

02

Grandes Cirurgias para Câncer

03

Traumatismos raquimedulares

4. Profilaxia Utilizada:

3. Classificação de Risco (c):

Trombofilia

01

Baixo (0 a 1 ponto)

06

Passado de TVP/EP

02

Médio (2 a 4 pontos)

07

Prostatectomia Transvesical

03

Alto (5 ou mais pontos)

05

5. Complicações Profilaxia:

6. Resultado:

7. Uso Terapêutico:

01

Nenhuma

06

HBPM Dalteparina

01

Sem complicação

01

S/TV/EP Diagn.

01

HNF

02

Cuidados Gerais

07

HBPM Enoxaparina

02

Sangramento Menor

02

TVP

02

HBPM

03

Meias Elásticas

08

HBPM Nadroparina

04

C.P. Intermitente

09

Outros

03

Sangramento Maior (d)

03

TVP/EP

03

Anticoagulante Oral

05

Heparina

04

Trombocitopenia (d)

04

EP

04

Outros

(a) Cada item = 1 ponto; com * = 2 pontos.
(b) Peso (kg) dividido por altura (m) ao quadrado. Resultados superiores a 30 indicam obesidade.
(c) Consultar tabela 1.
(d) Consultar tabela 2.
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TABELA 1
Profilaxia Utilizada

Classif.
de Risco

BAIXO

MECÂNICA

HEPARINA

DALTAPARINA

ENOXAPARINA

NADROPARINA

Cuidados gerais
1. Deambulação precoce
2. Movimentação
Ativa/Passiva
3. Meia elástica

Não é recomendada
ou indicada utilização
de profilaxia
medicamentosa

Não é recomendada
ou indicada utilização
de profilaxia
medicamentosa

Não é recomendada
ou indicada utilização
de profilaxia
medicamentosa

Não é recomendada
ou indicada utilização
de profilaxia
medicamentosa

Cuidados gerais
1. Deambulação precoce
2. Movimentação
Ativa/Passiva
3. Meia elástica
4. Fisioterapia

MÉDIO

Cuidados gerais
1. Deambulação precoce
2. Movimentação
Ativa/Passiva
3. Meia elástica e/ou
compressão pneumática
intermitente
4. Fisioterapia

ALTO

1.
2.
3.
4.

+

5.000 UI sc
de 12 em
12 horas 1,3,4

ou

2.500 UI sc
ao dia 1,3,4

ou

20 mg
ao dia 1,3,4

ou

+

5.000 UI sc
de 8 em
8 horas 2,3,4

ou

5.000 UI sc
ao dia 2,3,4

ou

40 mg
ao dia 2,3,4

ou

7.500 UI sc
ao dia 1,3,4
(3,0 ml 1x ao dia)

100 UI/kg ao dia
até o 3º dia
150 UI/kg ao dia
após o 3º dia 2,3,4

Profilaxia cirúrgica: iniciar 2 horas antes de cirurgia.
Profilaxia cirúrgica: iniciar 12 horas antes da cirurgia.
Anestesia por bloqueio: administrar 1 hora após a inserção do cateter.
Manter a profilaxia por 7 a 10 dias ou enquanto persistir o risco.

TABELA 2
COMPLICAÇÕES PROFILAXIA
Sangramento Maior

Trombocitopenia

Só considerar Sangramento Maior quando:

Os critérios para Trombocitopenia são:

1. Houver uso de hemoderivados;
2. Houver queda de hemoglobina maior que 2 g/litro.

1. Declínio de contagem de plaquetas superior
a 50%.
2. Normalização da contagem de plaquetas
após a suspensão da Heparina.
3. Trombo branco por exame patológico.
4. Complicações tromboembólicas e teste
positivo de agregação de plaquetas.
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