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1 - Qual a incidência dos eventos tromboembólicos?  

A obtenção de dados epidemiológicos dos eventos tromboembólicos é um desafio, em função 

das dificuldades de confirmação diagnóstica, ficando sempre a impressão de que nem todos os 

casos são computados. Com esta ressalva em mente, os estudos, em média, mostram uma 

incidência de eventos tromboembólicos de 71 casos por 100.000 habitantes por ano, dos quais 

dois terços constituem-se apenas de trombose venosa profunda (TEP) e um terço de 

tromboembolia pulmonar associada (TEP). Em estudo conduzido nos EUA em 1991, por 

exemplo, os autores encontraram incidência de TEP de 23 casos por 100.000 habitantes por 

ano e de TVP isolada de 48 casos por 100.000 habitantes por ano (Ann Intern Med 

1991;151:933-938). Infelizmente não dispomos de dados estatísticos brasileiros em TEP. 

 

2 - Qual a mortalidade da tromboembolia pulmonar (T EP)? 

A mortalidade da TEP, quando não tratada, é de 30%, mas ela é reduzida para 2% a 8% 

quando o diagnóstico é feito e o tratamento adequado, instituído. O óbito decorre, na maioria 

das vezes, de um episódio recorrente.  Obviamente esses resultados consideram os episódios 

de TEP diagnosticados, ou seja, aqueles de maior repercussão clínica. A presença de quadros 

de menor gravidade, que passam clinicamente despercebidos, nos faz pensar que a real 

mortalidade da TEP seja menor. 

 

3 - Quais as principais localizações das tromboses primárias que originam 
tromboembolia pulmonar (TEP)?  

Estima-se que 65% a 90% dos episódios de TEP originam-se do sistema venoso profundo dos 

membros inferiores, incluindo ilíacas, femorais e poplíteas. Entretanto, eles podem decorrer de 

trombos provenientes das veias pélvicas, renais, de membros superiores ou do átrio direito. A 

maior parte das TEP clinicamente manifestas decorrem de trombos originados das ilíacas ou 

femorais. 

 

4 - Quais as conseqüências fisiopatológicas da trom boembolia pulmonar?  

As conseqüências fisiopatológicas da TEP são, principalmente, sobre as trocas gasosas e 

hemodinâmicas. 
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Alterações nas trocas gasosas 

Substâncias liberadas pelo êmbolo podem levar a broncoconstrição local e disfunção do 

surfactante, favorecendo a ocorrência de atelectasias, com conseqüente baixa V/Q e 

hipoxemia. Quando a obstrução da circulação pulmonar é extensa, há aumento do espaço-

morto, com intensificação da hipoxemia e retenção de gás carbônico. 

Alterações hemodinâmicas 

TEP extensas determinam hipertensão pulmonar aguda, não só por obstrução mecânica da 

circulação, mas também por vasoconstrição, resultado da ação de mediadores inflamatórios e 

da hipóxia. A hipertensão pulmonar determina redução do débito cardíaco e hipotensão. O 

choque circulatório ocorre quando a obstrução do leito vascular pulmonar aproxima-se de 75%, 

o que pode ocorrer em eventos maciços ou em pacientes já com algum comprometimento 

prévio, como DPOC, insuficiência ventricular esquerda crônica ou embolias anteriores. 

 

5 - Quais são os fatores de risco adquiridos para t rombose venosa profunda (TVP) e 
tromboembolia pulmonar (TEP)?  

Diversas situações são apontadas, em diferentes estudos, como fatores de risco para a 

ocorrência de TVP e TEP. Embora em muitos casos haja unanimidade, em outros há 

divergência quanto ao real papel de um ou outro fator em relação ao risco de fenômenos 

tromboembólicos. A British Thoracic Society, em suas diretrizes para o manejo da TEP, 

publicadas em 2003 na revista Thorax, aborda os fatores de risco de uma maneira 

interessante, dividindo-os em maiores e menores, conforme o risco relativo que impõem à 

ocorrência de TEP (tabela 1). 

»» Tabela 1  

Tabela 1. Fatores de risco para tromboembolia pulmo nar 
Maiores (risco relativo entre 5 e 20) Menores (risco relativo entre 2 e 4) 

• Cirurgias  
o Grandes cirurgias abdominais 

ou pélvicas  
o Prótese de quadril ou joelho  
o Pós-operatório em UTI  

• Eventos obstétricos  
o Final da gravidez  
o Cesariana  
o Puerpério  

• Membros inferiores  
o Fraturas  
o Veias varicosas  

• Neoplasias  
o Abdominais  
o Pélvicas  
o Avançadas/metastáticas  

• Imobilização  
o Hospitalização  
o Casas de repouso  

• Outros  
o TVP prévia confirmada  

• Cardiovasculares  
o Cardiopatia congênita  
o Insuficiência cardíaca 

congestiva  
o Hipertensão  
o Trombose venosa 

superficial  
o Cateter venoso central  

• Terapia com estrógenos  
o Contraceptivos  
o Reposição hormonal  

• Outros  
o DPOC  
o Doenças neurológicas  
o Neoplasias ocultas  
o Doenças trombóticas  
o Viagens prolongadas  
o Obesidade  
o Doença inflamatória 

intestinal  
o Síndrome nefrótica  
o Diálise crônica  
o Doenças 
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mieloproliferativas  
o Hemoglobinúria 

paroxística noturna  
o Doença de Behçet  

Obs: nos procedimentos cirúrgicos, quando a profilaxia adequada é usada, o risco é bem 
menor. 

 
6 - Quais são os principais fatores de risco congên itos para a tromboembolia pulmonar?  

Os fatores de risco congênitos são responsáveis por aproximadamente um quinto dos casos de 

TEP. Eles favorecem o desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos recorrentes, condição 

denominada trombofilia (veja mais detalhes no tema específico "Trombofilias"). 

Os principais fatores de risco congênitos para TEP são: 

• Fator V de Leiden: é o mais prevalente e determina uma resistência à proteína C 
ativada. Sua presença aumenta o risco de trombose venosa em 2 a 2,7 vezes.  

• Hiper-homocisteinemia: pode estar associada a deficiência de vitaminas B6 ou B12 e 
triplica o risco de trombose venosa idiopática. Quando associada ao Fator V de Leiden, 
o risco de trombose venosa idiopática é multiplicado por 20.  

• Anticoagulante lúpico (ou anticorpo anti-fosfolípide): além de aumentar o risco de 
trombose venosa, associa-se à ocorrência de AVC, abortamentos e hipertensão 
pulmonar.  

• Deficiências de anti-trombina III, proteína C e proteína S: condições mais raras.  

Vale a pena lembrar que fatores externos e genéticos potencializam-se mutuamente em 

relação ao risco de eventos tromboembólicos. 

 

7 - Quando se deve proceder a investigação de tromb ofilia em pacientes com 
tromboembolia pulmonar?  

A investigação de trombofilia deve ser realizada nas seguintes situações: 

• pacientes com menos de 50 anos que apresentem tromboembolismo pulmonar 
idiopático recorrente,  

• ocorrência de tromboembolismo pulmonar em diversos membros da família, em mais 
de uma geração.  

 
8 - Como são estratificados os riscos de eventos tr omboembólicos após procedimentos 
cirúrgicos?  

Procedimentos cirúrgicos estão entre as condições que, na prática diária, se associam com 

risco maior de eventos tromboembólicos. Baseando-se no tipo de cirurgia, na sua duração e 

em condições clínicas do paciente, como idade e co-morbidades, pode-se estabelecer uma 

escala com níveis crescentes de risco. Para cada nível de risco recomendam-se medidas 

profiláticas específicas. A tabela 2 apresenta a classificação de risco de eventos 

tromboembólicos proposta pelo American College of Chest Physicians em sua Sétima 

Conferência de Consenso (2004). 

Esses dados são importantes na escolha da profilaxia a ser usada em cada condição, conforme 

será discutido na pergunta sobre profilaxia de eventos tromboembólicos. 
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»» Tabela 2  

Tabela 2. Classificação do nível de risco de evento s tromboembólicos após 
procedimentos cirúrgicos do American College of Che st Physicians – Sétima 

Conferência de Consenso – 2004 
Evento tromboembólico Nível de risco 

Trombose 
panturrilha 

Trombose 
proximal 

Embolia 
pulmonar 

Embolia 
pulmonar 

fatal 
Baixo: pequena cirurgia, não 
complicada, em pacientes com 
menos de 40 anos e sem 
fatores de risco. 

2% 0,4% 0,2% <0,01% 

Moderado: grande cirurgia em 
pacientes acima de 40 anos, 
sem outros fatores de risco. 

10-20% 2-4% 1-2% 0,1-0,4% 

Alto: grande cirurgia em 
pacientes acima de 40 anos, 
com fator de risco adicional ou 
com infarto do miocárdio. 

20-40% 4-8% 2-4% 0,4-1% 

Muito alto: grande cirurgia em 
paciente acima de 40 anos, 
com trombose venosa prévia ou 
neoplasia, ou cirurgia 
ortopédica, ou fratura de 
quadril, ou AVC ou lesão 
medular. 

40-80% 10-20% 4-10% 0,2-5% 

 
9 - Quais são os principais sintomas de tromboembol ia pulmonar (TEP)?  

Os sintomas da TEP são inespecíficos. Entretanto, a instalação aguda, muitas vezes súbita, de 

determinados sintomas, principalmente em pacientes com fatores de risco para TEP, deve 

fazer pensar nessa hipótese diagnóstica e iniciar a condução da investigação diagnóstica. 

O sintoma mais freqüente é a dispnéia, seguida da dor torácica e depois da tosse. Dois 

grandes estudos estabeleceram a freqüência dos principais sintomas em pacientes com TEP, 

estando os seus resultados resumidos na tabela 3. Observem que os autores encontraram 

hemoptise, que é freqüentemente relatada como uma manifestação importante da TEP, em 

uma fração pequena de pacientes (13 e 15%). 

Esses sintomas podem ocorrer em diferentes combinações que, em conjunto com achados do 

exame físico, caracterizarão determinadas apresentações de TEP que serão discutidas mais 

adiante. 

»» Tabela 3  

Tabela 3. Sintomas mais freqüentemente encontrados em pacientes com TEP  
Estudo  Sintomas 

Stein Palla 
Dispnéia  85% 79% 
Dor torácica NC 65% 
Dor torácica pleurítica 77% 28% 
Tosse 43% 39% 
Edema de pernas 33% NC 
Dor em pernas 30% NC 
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Hemoptise 15% 13% 
Palpitações 12% 31% 
Sibilância 10% NC 
Dor torácica do tipo angina 5% 4% 
Síncope NC 9% 
NC – não citado 

 
10 - Quais são os principais dados de exame físico na tromboembolia pulmonar (TEP)?  

O principal sinal na TEP é a taquipnéia (freqüência respiratória acima de 20 respirações por 

minuto). Outros sinais são descritos em menor freqüência, como ilustrados na tabela 4, que 

mostra os resultados de dois grandes estudos de pacientes com TEP. 

»» Tabela 4  

Tabela 4. Sinais mais freqüentemente encontrados em  pacientes com TEP  
Estudos  Sinais  

Stein PALLA 
Taquipnéia 70% 59% 
Taquicardia 30% 41% 
Diminuição do murmúrio vesicular NC 38% 
Estertores 51% 24% 
Atrito pleural 3% 23% 
Sibilos 5% NC 
Hipotensão NC 24% 
Turgência jugular NC 31% 
Hiperfonese de B2 23% 40% 
Presença de B4 24% NC 
Presença de B3 3% NC 
Febre  7% 34% 
Cianose 1% 18% 
Sinais de TVP 11% NC 
Sinal de Homan’s 4% NC 
NC – não citado  

 
11 - Quais são as apresentações clínicas da tromboe mbolia pulmonar (TEP)?  

A TEP apresenta-se clinicamente, na maioria das vezes, sob a forma de uma das seguintes 

síndromes: 

Dispnéia aguda 

O quadro é muito inespecífico e exige grande suspeição clínica para o diagnóstico, pois a lista 

de diagnósticos possíveis é extensa. Os dados mais característicos são dispnéia e taquipnéia 

de instalação aguda. Os demais sintomas e sinais podem ocorrer em maior ou menor 

freqüência. As presenças de trombose venosa profunda clinicamente manifesta ou de fatores 

de risco para eventos tromboembólicos devem ser consideradas para reforçar a possibilidade 

diagnóstica. 

Infarto pulmonar 

O indivíduo geralmente apresenta dispnéia e taquipnéia, dor torácica pleurítica e tosse com 

hemoptise. O exame físico do tórax pode revelar discretos estertores, sibilos ou sinais de 

pequeno derrame pleural. 
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Cor pulmonale agudo (TEP maciço) 

É a apresentação mais grave da TEP, manifestando-se sob a forma de choque cardiogênico. 

Ocorre quando há obstrução de 65-75% da circulação pulmonar, ou mesmo em níveis menores 

em pacientes com doença cárdio-pulmonar prévia. O paciente apresenta-se com taquicardia, 

hipotensão, palidez e sudorese fria, turgência jugular, terceira bulha, hiperfonese de P2. Pode 

haver síncope ou mesmo morte súbita. 

 
12 - Como, então, suspeitar clinicamente de tromboe mbolia pulmonar (TEP)?  

Baseado no que foi discutido anteriormente, pode-se concluir que os achados clínicos de TEP 

são inespecíficos e devem, preferencialmente, indicar uma investigação diagnóstica 

complementar, de maior ou menor complexidade segundo as disponibilidades do local. Os 

achados mais fortemente sugestivos para TEP são o aparecimento, em um paciente com 

fatores de risco, de um quadro agudo de dispnéia (e/ou taquipnéia), acompanhada ou não de 

dor torácica ou tosse, acompanhada ou não de sinais de trombose profunda. Obviamente, 

quanto maior o número de sintomas compatíveis com TEP presentes, maior a probabilidade 

diagnóstica. 

Vale a pena destacar que a exclusão clínica de TEP é mais fácil do que sua confirmação. Um 

paciente que se apresenta sem dispnéia, sem taquipnéia e sem dor torácica, raramente terá 

um diagnóstico confirmado de TEP. Se, associado a isso, ele não apresentar alterações 

compatíveis na radiografia de tórax, gasometria arterial e o D-dímero (exames complementares 

relativamente simples), a possibilidade de TEP é virtualmente igual a zero, não havendo 

necessidade de progressão no diagnóstico. 

 
13 - Como padronizar a probabilidade clínica de dia gnóstico de tromboembolia pulmonar 
(TEP)? 

Na tentativa de diminuir a subjetividade do diagnóstico clínico de TEP, alguns estudos têm 

proposto probabilidades de diagnóstico clínico. Em um deles, proposto pelo grupo canadense 

para estudo de TVP e TEP, uma abordagem simples é sugerida (tabela 5). 

Outros autores, como Wells e colaboradores, preferem classificar a probabilidade clínica de 

TEP em provável ou pouco provável (tabela 6). 

Nas diretrizes para o manejo da TEP da British Thoracic Society, recomenda-se que todo 

paciente com suspeita de TEP deve ser avaliado quanto à probabilidade do diagnóstico clínico, 

devendo esta probabilidade ser registrada em seu prontuário para auxiliar na interpretação dos 

exames complementares. 

»» Tabela 5  

Tabela 5. Avaliação da probabilidade clínica de tro mboembolia pulmonar 
O paciente deve ter dispnéia e/ou taquipnéia, associadas ou não a dor torácica pleurítica 
e/ou hemoptise. 
Diante desse quadro, pesquisar: 

• ausência de outro diagnóstico clínico evidente;  
• presença de fator de risco maior.  

Alta probabilidade  
“A” e “B” presentes  

Probabilidade intermediária  
“A” ou “B” presentes  

Baixa probabilidade  
“A” e “B” ausentes  
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»» Tabela 6  

Tabela 6. Probabilidade clínica de TEP segundo os c ritérios de Wels 
Variável Pontos  
Sinais e sintomas de TVP 3,0 
Ausência de diagnóstico alternativo à embolia pulmonar 3,0 
Freqüência cardíaca > 100 bpm 1,5 
Imobilização (> 3 dias) ou cirurgia nas últimas 4 semanas 1,5 
TVP e/ou TEP prévios 1,5 
Hemoptise 1,0 
Neoplasia (sob tratamento específico ou paliativo ou tratada nos últimos 6 
meses) 

1,0 

Embolia pulmonar pouco provável: <  4 pontos  
Embolia pulmonar provável: > 4 pontos  

 
14 - Quais são os diagnósticos diferenciais da trom boembolia pulmonar (TEP)?  

Em função da grande variedade de apresentação clínica da TEP, a lista de diagnósticos 

diferenciais é extensa. Os principais estão descritos na tabela 7. 

»» Tabela 7  

Tabela 7. Diagnósticos diferenciais com tromboembol ia pulmonar  
Doenças pleuro-

pulmonares 
Doenças 

cardiovasculares 
Doenças da parede 

torácica 
Miscelânea 

�  pneumonia  
�  asma  
�  agudização de 
DPOC  
�  câncer de pulmão  
�  pneumotórax  
�  SARA  
�  pleurite viral ou 
idiopática 

�  infarto do miocárdio  
�  angina instável  
�  dissecção da aorta  
�  edema agudo de 
pulmão  
�  tamponamento 
pericárdico  
�  hipertensão pulmonar 
primária 

�  fratura de costela  
�  costocondrite  
�  dor muscular 

�  sepse  
�  
ansiedade 

 
15 - Sabe-se que a trombose venosa profunda (TVP) e m membros inferiores é a principal 
responsável pela tromboembolia pulmonar (TEP). Como  suspeitar clinicamente de TVP?  

O diagnóstico de TVP apenas com bases em dados de história e exame físico não é fidedigno, 

pois os sintomas e sinais não apresentam sensibilidade e especificidade adequadas, ou seja, 

podem estar ausentes na presença de TVP ou presentes em função de outro diagnóstico. Os 

principais dados clínicos da TVP são: 

• sinal de Homans: ao se promover a dorsiflexão do pé, ativa ou passiva, o paciente 
apresenta dor, ou flexão do joelho ou não realiza a dorsiflexão em função da dor;  

• edema de membros inferiores (uni ou bilateral);  
• assimetria entre as circunferências das panturrilhas;  
• assimetria entre as circunferências dos tornozelos;  
• eritema e/ou dolorimento local;  
• cordão varicoso palpável.  

Conforme descrito acima, o quadro clínico sugestivo implica na necessidade de investigação 

futura, não sendo suficiente para firmar o diagnóstico, embora, na presença de suspeita de 

TEP, ele aumente muito a probabilidade de tal diagnóstico. 
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16 - Existem, como ocorre em relação à tromboemboli a pulmonar (TEP), modelos para 
avaliar a probabilidade clínica pré-teste de trombo se venosa profunda (TVP)?  

Sim, o mesmo autor, Wells, que propôs um escore para avaliar a probabilidade clínica pré-teste 

de TEP, sugeriu um outro para avaliar esta probabilidade na TVP (tabela 8). 

»» Tabela 8  

Tabela 8. Escore proposto por Wells para determinaç ão da probabilidade clínica pré-
teste de TVP 

Características clínicas Pontos  
Câncer ativo (com tratamento atual ou nos últimos 6 meses, em tratamento 
paliativo) 

1 

Paresia, paralisia ou imobilização de extremidades inferiores 1 
Restrição ao leito por mais de 3 dias ou grande cirurgia, com necessidade de 
anestesia geral ou regional, nas últimas 12 semanas 

1 

Dolorimento localizado ao longo do trajeto do sistema venoso profundo 1 
Edema de todo membro inferior 1 
Edema de panturrilha 3 cm maior que o lado assintomático (medido 10 cm 
abaixo da tuberosidade da tíbia) 

1 

Edema depressível confinado à perna sintomática 1 
Veias superficiais colaterais (não varicosas) 1 
Diagnóstico alternativo pelo menos tão provável quanto a TVP -2 
�  Alta probabilidade de TVP: >3 pontos  
�  Probabilidade moderada de TVP: 1-2 pontos  
�  Baixa probabilidade de TVP: 0 ponto  
Obs. Em pacientes com alterações bilaterais, consideram-se as alterações do lado mais 
comprometido 

 
17 - Quais são os exames complementares solicitados  na avaliação inicial de um 
paciente com suspeita de TEP?  

A avaliação de um paciente em que a TEP é uma das hipóteses diagnósticas inclui os 

seguintes exames complementares iniciais: 

• D-dímero,  
• gasometria arterial,  
• radiografia de tórax.  

Conforme a importância dos diagnósticos diferenciais outros exames podem ser solicitados, 

como o hemograma na suspeita de infecção, o eletrocardiograma, quando as doenças 

cardiovasculares precisam ser descartadas ou confirmadas. 

Todos estes exames podem ser úteis, aumentando ou reduzindo a possibilidade de TEP, mas 

raramente serão definitivos, exceto quando, eventualmente, definem um diagnóstico diferencial. 

 
18 - Qual o papel da dosagem do D-dímero no diagnós tico da tromboembolia pulmonar 
(TEP)? 

O D-dímero, um produto da fibrinólise endógena, encontra-se elevado nas condições 

tromboembólicas e, por isso, passou a ser estudado como ferramenta no diagnóstico do TEP. 

Este exame apresenta sensibilidade muito maior do que especificidade, pois falsos-negativos 

podem ocorrer em diferentes situações, como pacientes hospitalizados, pacientes obstétricos, 

doença vascular periférica, câncer, várias doenças inflamatórias e idade avançada. 
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Por essas características de sensibilidade e especificidade, o D-dímero é muito mais útil para a 

exclusão do diagnóstico de TEP do que para sua confirmação. Assim, não há sentido em se 

pedir a dosagem de D-dímero em paciente com alta probabilidade clínica de TEP, pois um 

resultado positivo não seria suficiente para confirmar o diagnóstico e um negativo não seria 

suficiente para afastá-lo. Por outro lado, em paciente com baixa probabilidade clínica de TEP, o 

resultado negativo da pesquisa de D-dímero exclui o diagnóstico de TEP, sendo 

desnecessário, inclusive, prosseguir na investigação diagnóstica. Isto ficou claro em estudo 

publicado recentemente, em que 2.206 pacientes com suspeita de TEP foram avaliados. Os 

indivíduos com baixa probabilidade clínica e com D-dímero normal (menor que 500 ng/ml) não 

prosseguiram a investigação e nem foram anticoagulados. Entre estes pacientes (um total de 

1.028), apenas 5 (0,5%) apresentaram um episódio tromboembólico após três meses de 

seguimento, todos não-fatais. Isso demonstra a segurança de se excluir o diagnóstico de TEP 

nesta situação, mantendo-se o paciente sem tratamento. Assim, quanto maior a possibilidade 

clínica de TEP, menor a importância de se dosar o D-dímero, sendo até mesmo discutível sua 

indicação. 

É importante ressaltar que existem vários métodos para a dosagem de D-dímero, variando 

entre eles, sobretudo, em relação a uma maior ou menor sensibilidade, visto que a 

especificidade, embora diferente entre os testes, mantém-se sempre abaixo do desejado. Na 

maioria dos estudos, o D-dímero foi obtido por ELISA, método com maior sensibilidade e valor 

preditivo negativo. A extrapolação desses resultados para outros métodos, como a aglutinação 

de látex, não é adequada. Acredita-se, por exemplo, um D-dímero menor que ng/mL obtido por 

ELISA exclui TEP, a não ser que a probabilidade clínica pré-teste seja alta. Por outro lado, o 

mesmo valor obtido por aglutinação de látex só exclui TEP se a probabilidade clínica for baixa. 

 
19 - Quais são os achados gasométricos da tromboemb olia pulmonar (TEP)?  

Os principais achados gasométricos da TEP são hipoxemia (PaO2<80 mmHg) e hipocapnia 

(PaCO2<33 mmHg). A hipocapnia pode levar a alcalose respiratória (pH>7,45). O principal 

mecanismo de hipoxemia na TEP é a baixa V/Q. Nas formas mais graves também contribuem 

para hipoxemia o shunt (intrapulmonar ou pela abertura do forame oval, ambos gerados pela 

hipertensão pulmonar secundária à embolia) e a redução da pressão parcial de oxigênio no 

sangue venoso que chega aos pulmões para ser oxigenado (PvO2), em função da queda do 

débito cardíaco. A hipocapnia deve-se à hiperventilação secundária à hipoxemia. 

Entretanto, a gasometria arterial normal não pode excluir TEP. A PaO2 pode estar normal em 

12 a 24% dos pacientes com TEP e a PaCO2 pode estar normal em uma proporção ainda 

maior. Outros fatores podem prejudicar ainda mais a análise da gasometria arterial em 

pacientes com TEP: 

• realização após a oferta de oxigênio sob cateter ou máscara. Se possível, a gasometria 
arterial deve ser realizada no momento da hipótese diagnóstica, antes da oferta de O2. 
Do contrário, a análise da oxigenação deve ser feita pela relação PaO2/FIO2.  

• Pacientes com cardiopatia (ex: insuficiência cardíaca congestiva) ou pneumopatia (ex: 
DPOC) prévias que cursam com alterações gasométricas.  

• Formas mais graves podem evoluir com retenção de gás carbônico em função de 
espaço-morto aumentado. Neste caso a alcalose dá lugar a acidose respiratória que 
pode ser ainda agravada por um componente metabólico, caso haja prejuízo na 
perfusão tecidual.  
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Deve-se lembrar, ainda, que os diagnósticos diferenciais de TEP podem apresentar alterações 

gasométricas semelhantes. 

 
20 - Quais são as principais alterações radiográfic as na tromboembolia pulmonar (TEP)?  

A maior parte dos pacientes com TEP apresenta alterações à radiografia de tórax, porém, a 

semelhança do que ocorre na gasometria arterial e no eletrocardiograma, elas são 

inespecíficas. As principais alterações descritas são: 

• alargamento da artéria pulmonar descendente direita, que pode passar despercebida 
quando a hipótese de TEP não foi previamente aventada. Guarda uma relação direta 
com o número de segmentos pulmonares embolizados (quanto maior esse número , 
maior o alargamento vascular);  

• elevação do diafragma, cujo reconhecimento pode ser prejudicado quando a elevação 
é bilateral;  

• alargamento da borda cardíaca direita, que também pode ter seu reconhecimento 
prejudicado quando há elevação diafragmática concomitante, em radiografias 
realizadas com o paciente na posição supina, no leito, e em pacientes com alterações 
prévias da área cardíaca;  

• atelectasias laminares, mais freqüentemente localizadas nas bases, sobre os 
diafragmas;  

• consolidações pulmonares, que correspondem ao infarto pulmonar e ocorrem em torno 
de 14% dos pacientes com TEP. Podem apresentar-se sob a forma de cone, 
localizando-se junto ao diafragma, quando são classicamente denominadas de sinal de 
Humpton (não são freqüentes);  

• áreas de oligoemia, ou seja, áreas radioluscentes, por diminuição da circulação 
pulmonar de determinada região. É o sinal mais característico de TEP, embora pouco 
comum (encontrado em 16% dos pacientes), sendo denominado sinal de Westermark;  

• derrame pleural, mais freqüentemente unilateral e de pequeno volume;  
• outras alterações: alargamento da veia ázigos, edema intersticial ou alveolar.  

A radiografia de tórax em pacientes com TEP também pode ser normal em uma freqüência de 

16% a 34% entre diferentes estudos. 

Alguns pontos na avaliação da radiografia de tórax de um paciente com suspeita de TEP 

merecem destaque: 

• A presença de radiografia de tórax normal em paciente com quadro agudo de dispnéia, 
não sendo esta causada por broncoespasmo, deve fazer pensar na hipótese de TEP.  

• A radiografia também pode ser importante ao reforçar outros diagnósticos diferenciais, 
por exemplo, pneumonia, pneumotórax, fratura de arco costal, edema agudo de 
pulmão, afastando assim a hipótese de TEP.  

• Em pacientes com suspeita clínica de TEP e radiografia de tórax normal, esta deve ser 
repetida após 72 horas. O surgimento de condensação, atelectasias ou pequeno 
derrame pleural é sugestivo de TEP.  
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»» Figura 4  

 

Radiografia de tórax em PA de um paciente de 62 anos com diagnóstico de TEP. Observa-se 

importante aumento do calibre da artéria pulmonar direita e discreto abaulamento do arco 

médio da borda cardíaca esquerda. Colaboradores: Luiz Francisco Ribeiro Médici, Vergínia 

Mazini, João Paulo de Oliveira Médici.  

»» Figura 5  

 

Radiografia de tórax em PA mostra opacidade linear, compatível com atelectasia laminar, além 

de elevação da hemicúpula diafragmática direita. O diagnóstico de TEP foi posteriormente 

confirmado por angiotomografia de tórax. 
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»» Figura 6  

 

Radiografia de tórax em PA com opacidades alveolares no terço inferior do campo 

pleuropulmonar esquerdo, uma delas mais periférica e de forma triangular (sinal de Humpton). 

Observam-se, ainda, velamento do seio costofrênico esquerdo (sinal de derrame pleural) e 

elevação da hemicúpula diafragmática esquerda. O diagnóstico de TEP foi posteriormente 

confirmado por angiotomografia de tórax. 

 
 
21 - Quais são as principais alterações eletrocardi ográficas na tromboembolia pulmonar 
(TEP)? 

O eletrocardiograma (ECG) não é um exame sensível ou específico para o diagnóstico de TEP. 

Contribuem para o baixo rendimento desse exame: a presença de ECG normal em pacientes 

com TEP (13 a 30%), a possibilidade de desaparecimento rápido das alterações (até mesmo 

em minutos ou horas), dificuldades de interpretação em função de alterações secundárias a 

doenças cardiopulmonares pré-existentes contribuem para o baixo rendimento desse exame. 

As alterações mais freqüentes na TEP são as inversões de onda T nas derivações de V1-V4, 

DIII e aVF. O padrão S1Q3T3 (presença de onda S em DI, presença de onda Q e inversão da 

onda T em DIII), descrito como clássico na TEP, não é muito freqüente, ocorrendo em torno de 

26 a 32% nos casos de TEP associada a disfunção de ventrículo direito. As demais alterações 

encontradas no ECG na TEP estão ilustradas na tabela 9. 

O ECG tem ainda grande importância em alguns diagnósticos diferenciais de TEP, como infarto 

agudo do miocárdio, angina instável e pericardite. 
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»» Tabela 9  

Tabela 9. Alterações no ECG em pacientes com TEP  
Alterações no 

ritmo  
Alterações no QRS  Segmento ST e onda T  Alterações na 

onda P  
Flutter atrial 
Fibrilação atrial 
Extra-sístoles 
atriais 
Extra-sístoles 
ventriculares 

Desvio do eixo para 
direita ou esquerda 
S1S2S3 
S1Q3T3 
Bloqueio completo ou 
incompleto de ramo 
direito 
Hipertrofia de ventrículo 
direito 
Complexos de baixa 
voltagem 

Alterações inespecíficas 
de ST e de onda T 
Depressão de ST 
Elevação de ST 

P pulmonale  

 
22 - Como são classificadas as alterações na cintil ografia pulmonar?  

O estudo PIOPED (Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis), publicado em 

1990 sob a coordenação de Stein, propôs uma classificação para as alterações encontradas 

nos estudos cintilográficos que até hoje é aceita (tabela 10). 

»» Tabela 10  

Tabela 10. Interpretação das cintilografias segundo  o PIOPED 
Estratificação Achados 
Alta probabilidade �  >2 grandes defeitos segmentares de perfusão sem correlação com 

alterações na radiografia de tórax ou cintilografia de ventilação ou 
maiores do que alterações nestes exames;  
�  >2 moderados + 1 grande defeito segmentar de perfusão sem 
correlação com alterações na radiografia de tórax ou cintilografia de 
ventilação;  
�  >4 moderados defeitos segmentares de perfusão sem correlação 
com alterações na radiografia de tórax ou cintilografia de ventilação. 

Probabilidade 
intermediária 

�  não se enquadra nas demais categorias ou achados limítrofes 
entre alta e baixa probabilidade. 

Baixa 
probabilidade 

�  defeitos não segmentares de perfusão (ex: apagamento do seio 
costofrênico; alterações nas bordas cardíacas, da aorta, do 
mediastino, elevação da cúpula diafragmática);  
�  1 moderado defeito de perfusão segmentar com radiografia de 
tórax normal;  
�  grandes ou moderados defeitos segmentares de perfusão 
envolvendo até 4 segmentos de um pulmão e 3 do outro, mas com 
alterações semelhantes ou maiores na radiografia de tórax ou 
cintilografia de ventilação;  
�  <3 pequenos defeitos segmentares de perfusão com radiografia de 
tórax normal. 

Muito baixa 
probabilidade 

�  <3 pequenos defeitos segmentares de perfusão com radiografia de 
tórax ou cintilografia de ventilação normal 

Normal �  sem defeitos de perfusão 
Obs: grande defeito segmentar de perfusão:>75% do tamanho do segmento; moderado 
defeito: 25-75%; pequeno defeito: <25% do tamanho do segmento. 
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23 - Como interpretar as possíveis alterações na ci ntilografia pulmonar?  

Em linhas gerais, após o estudo cintilográfico, tem-se as seguintes situações possíveis: 

• Alta probabilidade de TEP: mesmo sabendo-se que uma minoria de pacientes nesta 
situação pode não ter TEP, habitualmente, opta-se pelo tratamento.  

• Cintilografia normal: exclui TEP.  
• Os demais resultados devem ser considerados como indeterminados e, idealmente, a 

investigação diagnóstica deve prosseguir.  

Infelizmente, uma proporção muito grande dos pacientes submetidos à cintilografia pulmonar 

apresentam resultado indeterminado, sobretudo quando a radiografia de tórax é alterada, 

quando existem co-morbidades pulmonares ou cardíacas e em idosos. 

Ajuda ainda na tomada de decisão considerar a probabilidade clínica pré-teste de TEP, visto 

que, para uma mesma classificação de estudo cintilográfico, a possibilidade de doença é maior 

ou menor conforme esta probabilidade clínica (tabela 11). Vale a pena lembrar, que o laudo do 

exame cintilográfico deve ser dado sem o conhecimento do caso clínico, para que o profissional 

não receba influências em sua interpretação. 

»» Figura 8 

 

A cintilografia pulmonar de perfusão mostra déficit de captação do radioisótopo no ápice 

esquerdo, local em que a ventilação se faz normalmente, caracterizando um exame de alta 

probabilidade para TEP. Colaboradores: Helton Braga, Renata Moraes. 
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A cintilografia mostra defeitos de perfusão em todo lobo inferior esquerdo e em segmentos do 

lobo superior esquerdo, além de alterações também segmentares à direita. A radiografia de 

tórax, por sua vez, não mostra alterações alveolares que justifiquem os defeitos de perfusão, 

configurando alta probabilidade de TEP. Caso enviado pelo Serviço de Pneumologia do 

Hospital Santa Marcelina – São Paulo. 

»» Figura 9  

 

Cintilografia de perfusão normal, mostrando uniformidade na distribuição do radioisótopo em 

todas as projeções. 
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»» Tabela 11  

Tabela 11. Porcentagem de pacientes com tromboembol ia pulmonar (TEP) em 
diferentes correlações entre dados clínicos e cinti lográficos – Estudo PIOPED. 

Avaliação clínica Cintilografia 
TEP provável Indeterminado TEP improvável 

Alta probabilidade 96 88 56 
Probab. intermediária 66 28 16 
Baixa probabilidade 40 16 4 
Muito baixa prob ou 
normal 

0 6 2 

Total 68 30 9 
 
24 - Quais são as situações em que a cintilografia pulmonar constitui-se em boa opção 
para investigação da TEP?  

Em função das limitações já discutidas, a cintilografia pulmonar tem maiores chances de definir 

ou excluir o diagnóstico de TEP nas seguintes situações: 

• radiografia de tórax normal,  
• ausência de doença pulmonar, incluindo de vias aéreas,  
• ausência de doença cardíaca,  
• interpretação padronizada das alterações do exame.  

Mesmo nessas condições, as possibilidades de exame inconclusivo ainda são grandes e, neste 

caso, a investigação deverá prosseguir. 

 
25 - A angiotomografia de tórax é superior à cintil ografia na investigação diagnóstica de 
tromboembolia pulmonar (TEP)?  

Sim, a tendência atual é de se considerar a angiotomografia como superior à cintilografia na 

investigação da TEP. Algumas das razões para esta interpretação são: 

• em uma maior proporção de casos tem-se a confirmação ou afastamento do 
diagnóstico de TEP, ou seja, menos freqüentemente o exame é inconclusivo;  

• pode auxiliar no diagnóstico diferencial quando a TEP em descartada;  
• pode-se avaliar a fase venosa do contraste, estendendo o exame para o estudo das 

veias pélvicas e de membros inferiores;  
• exame mais rápido de ser realizado;  
• a disponibilidade da angiotomografia está cada vez maior.  

Assim, a angiotomografia tem sido posicionada como o primeiro passo, dentre os exames 

específicos, para se tentar o diagnóstico não-invasivo de TEP. 

 
26 - Quais são os achados na angiotomgrafia de tóra x na tromboembolia pulmonar 
(TEP)? 

Quando da ocorrência de TEP, o êmbolo no interior da artéria pulmonar pode ser visto como 

um defeito de enchimento no vaso (imagem de hipoatenuação), circundado completa ou 

parcialmente por sangue contrastado, ou como um defeito completo de enchimento, com o 

vaso totalmente não opacificado. Junto com essas alterações vasculares, alguns achados 

indiretos de embolia pulmonar, embora em geral inespecíficos, podem ser observados: 
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• densidades com base na pleura,  
• densidades lineares,  
• atelectasias laminares,  
• dilatações de ramos da artéria pulmonar, centrais ou periféricos,  
• derrame pleural,  
• densidade subpleural em forma de cunha (imagem de Hampton), achado mais 

específico.  

»» Figura 10  

 

Angiotomografia de tórax mostrando falha de enchimento na artéria pulmonar esquerda (seta). 

 

Angiotomografia de tórax mostrando grande falha de enchimento na artéria pulmonar direita e, 

em menor extensão, na artéria pulmonar esquerda. 
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Angiotomografia de tórax mostrando falha de enchimento em corte transversal da artéria para o 

lobo inferior direito. 

27 - Qual o rendimento da angiotomografia pulmonar na propedêutica da tromboembolia 
pulmonar (TEP)?  

A angiotomografia apresenta excelentes resultados na detecção de êmbolos nas artérias 

pulmonares e em seus ramos lobares e segmentares. Essa eficácia é reduzida em relação aos 

ramos sub-segmentares e ramos mais periféricos ainda. Os defensores da angiotomografia 

argumentam que êmbolos isolados em ramos tão periféricos não são habituais em pacientes 

com embolia sintomática e têm pouca ou nenhuma relevância clínica, exceto em pacientes com 

reserva cárdio-pulmonar reduzida. 

As revisões da literatura mostram grandes variações na sensibilidade da angiotomografia no 

diagnóstico de TEP, de 66% a 93%. A especificidade tende a ser maior e com menor variação 

entre os estudos: 89% a 98%. Estes resultados não levam em consideração o progresso dos 

aparelhos de tomografia e nem a maior experiência que vem se adquirindo com o método. 

Apesar de menores valores de sensibilidade, que comprometem o valor preditivo negativo do 

exame (não haver mesmo TEP quando o resultado é normal), alguns estudos mostraram que 

pacientes com angiotomografia inconclusiva e que não foram anticoagulados não 

apresentaram TEP fatal durante o seguimento. 

 
28 - Quais são as limitações da angiotomografia pul monar no diagnóstico da 
tromboembolia pulmonar (TEP)?  

As limitações da angiotomografia são as seguintes: 
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• sensibilidade reduzida em relação a êmbolos mais periféricos;  
• artefatos quando o paciente é incapaz de prender a respiração durante o exame; como 

as embolias são mais freqüentes nos lobos inferiores, os cortes tomográficos devem 
ser feitos das bases para os ápices;  

• opacificação insuficiente da circulação pulmonar, mais comum na hipertensão 
pulmonar, na insuficiência cardíaca e na presença de shunt direito-esquerdo;  

• técnica menos divulgada entre os diferentes centros, fazendo com que em vários locais 
ainda não haja experiência clínica suficiente. Essa limitação nem sempre é descrita nos 
textos sobre o assunto, visto que são escritos, em geral, por médicos que dominam o 
exame e que são, muitas vezes, entusiasmados com seus resultados. Vale ressaltar, 
entretanto, que essa limitação também ocorre com as outras opções diagnósticas na 
embolia pulmonar, como cintilografia e arteriografia.  

 
29 - Como prosseguir a investigação diagnóstica qua ndo os exames iniciais e a 
angiotomografia de tórax ou o estudo cintilográfico  são inconclusivos?  

Quando, após investigação inicial, incluindo a dosagem de D-dímero, e exames específicos, 

como angiotomografia ou cintilografia, ainda não se tem a definição diagnóstica, uma boa 

opção é a pesquisa de trombose venosa profunda (TVP) em membros inferiores. A presença 

de TVP, além de aumentar as chances da presença de TEP, indica a necessidade de 

anticoagulação, o que resolve, do ponto de vista prático, o problema clínico. Sabe-se ainda que 

a presença de TVP em membros inferiores correlaciona-se com maior risco de recorrência de 

TEP e óbito, enquanto sua ausência correlaciona-se com o inverso. 

 
30 - Quais os exames complementares são úteis no di agnóstico de trombose venosa 
profunda (TVP)?  

O principal exame complementar para o diagnóstico de TVP é a ultra-sonografia com Doppler 

(maiores detalhes são discutidos na próxima pergunta). Outras opções são: 

• Venografia contrastada  

É o exame padrão-ouro para o diagnóstico de TVP, com sensibilidade e especificidade 

próximas de 100%. Entretanto, por ser invasivo e desconfortável e em função do 

desenvolvimento de novas técnicas não-invasivas, a venografia contrastada foi 

praticamente abolida. Além da dor local, pode determinar flebite ou, ocasionalmente, 

TVP. A toxicidade do contraste pode resultar em náuseas, vômitos, flushing, 

nefrotoxicidade e reações idiossincrásicas (urticária, edema angioneurótico, 

broncoespasmo, choque anafilático). 

• Pletismografia com impedância  

É um exame não-invasivo, relativamente barato e com aparelhagem portátil. Tem 

melhor rendimento nas tromboses venosas proximais (acima das veias poplíteas) e 

sintomáticas. Uma série de limitações fez com que seu uso fosse praticamente 

abandonado. Tromboses venosas infra-poplíteas e tromboses proximais menos 

extensas podem não ser detectadas, compressões extra-vasculares podem resultar em 

falsos-positivos (ex: tumores pélvicos, gravidez), situações de vasoconstrição periférica 

também podem dar resultados falsos-positivos (ex: insuficiência cardíaca congestiva, 

hipotensão, TVP crônica, doença arterial oclusiva, dor, ansiedade). Quando se opta por 

esse exame e obtém-se resultado negativo, ele deve ser repetido seriadamente por 
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duas semanas, pela possibilidade de conversão do resultado para positivo, em função 

de expansão da trombose para território mais proximal ou aumento da oclusão vascular 

pelo trombo, condições que aumentam a acurácia diagnóstica do método. 

• Ressonância nuclear magnética  

Os resultados preliminares da utilização da ressonância nuclear magnética (RM) no 

diagnóstico de TVP são muito bons, com boa sensibilidade e especificidade (>90%) 

inclusive para trombose em veias pélvicas (não avaliadas pelos métodos não-invasivos 

anteriores). Apesar dessas considerações, a RM ainda não é um exame rotineiro na 

avaliação da TVP e a presença de um profissional com larga experiência em analisar 

os resultados especificamente nessa condição é fundamental, mas nem sempre 

disponível. 

 
31 - Qual o papel do ultra-som com Doppler no diagn óstico da trombose venosa 
profunda (TVP)?  

O ultra-som com Doppler é considerado o exame de melhor custo-benefício para o diagnóstico 

da TVP. Apresenta boa acurácia para TVP proximal e sintomática, com sensibilidade de 89-

96% e especificidade de 94-99%. Entretanto, a sensibilidade cai para 47-62% nos casos de 

TVP assintomática de veias proximais e para valores ainda mais baixos (50% em média) para 

os eventos assintomáticos em veias distais (de panturrilha). Ele não é um exame adequado 

para diagnosticar TVP nas ilíacas e pode permanecer alterado após a resolução do quadro, 

dificultando sua interpretação nos quadros de repetição. 

Em resumo, o ultra-som com Doppler pode ser muito útil na investigação dos eventos 

tromboembólicos, sobretudo nos quadros sintomáticos e proximais. Nestas circunstâncias, um 

exame alterado confirma o diagnóstico e indica o tratamento. Por outro lado, exame normal em 

paciente sem manifestações de TVP não afasta o diagnóstico. 

 
32 - Qual o papel do ecocardiograma no diagnóstico da tromboembolia pulmonar (TEP)?  

O ecocardiograma não é um exame rotineiro no diagnóstico de TEP. Em algumas situações 

específicas, principalmente em pacientes com doença cardiopulmonar aguda e que se 

encontram instáveis hemodinamicamente ou em insuficiência respiratória grave, com 

dificuldade de transporte, sua realização pode trazer contribuições importantes. 

Os achados que podem auxiliar no diagnóstico de TEP são a presença de trombos no átrio ou 

no ventrículo direito, aumento do ventrículo direito, hipocinesia global ou regional do ventrículo 

direito, insuficiência tricúspide, hipertensão pulmonar. O ecocardiograma transesofágico, além 

de dar maiores detalhes das alterações acima, pode identificar êmbolos no tronco da artéria 

pulmonar, na artéria pulmonar direita e, mais raramente, na artéria pulmonar esquerda. 

O ecocardiograma pode, ainda, afastar outros diagnósticos, como dissecção de aorta, derrame 

pericárdico ou IAM. O exame também é útil para caracterizar a gravidade da embolia pulmonar, 

através da quantificação da disfunção do ventrículo direito e da estimativa da pressão na 

artéria pulmonar. Alguns autores têm preconizado sua realização para auxiliar na decisão de se 

utilizar ou não trombolíticos no tratamento da TEP. 
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No momento, a utilização do ecocardiograma na avaliação do paciente com TEP ainda deve 

ser individualizada.  

 
33 - Qual o papel da arteriografia pulmonar no diag nóstico de tromboembolia pulmonar 
(TEP)? 

A arteriografia tem sido considerada, ao longo do tempo, como o exame padrão-ouro para o 

diagnóstico de TEP. Entretanto, em função de ser invasiva, com complicações possíveis, 

embora não muito freqüentes, sua realização tem sido reservada para os casos em que a 

investigação anterior, incluindo cintilografia ou angiotomografia e estudo dos membros 

inferiores, foi inconclusiva. 

Mesmo ns situações clínicas em que a arteriografia pulmonar está indicada, algumas 

considerações devem ser feitas. Os resultados descritos na literatura, tanto em relação à sua 

capacidade diagnóstica, quanto em relação à baixa incidência de efeitos colaterais, são 

provenientes, na maioria das vezes, de centros com larga experiência em realizar o exame. A 

extrapolação desses resultados não é possível em boa parte do Brasil. Em função disso, 

muitas vezes, opta-se pela não realização da arteriografia pulmonar, mas pelo tratamento do 

paciente com suspeita clínica de TEP em que essa suspeita não pode ser excluída com a 

propedêutica disponível. 

 
34 - Quais as principais complicações da arteriogra fia pulmonar?  

As complicações mais graves associadas com a arteriografia pulmonar são: parada cárdio-

respiratória, insuficiência respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica, 

insuficiência renal aguda com necessidade de diálise, hematoma local com necessidade de 

punção. Essas complicações, em conjunto, ocorrem em 1% dos casos. A mortalidade 

associada à arteriografia pulmonar é de 0,5%. 

Complicações menos graves ocorrem em uma freqüência de 5% e incluem insuficiência 

respiratória aguda sem necessidade de ventilação mecânica, insuficiência renal aguda sem 

necessidade de diálise, pequenos hematomas, angina, arritmias, hipotensão, bloqueio de ramo 

direito, congestão pulmonar, náuseas, vômitos, manifestações alérgicas ao contraste, injeção 

subintimal do contraste. 

 
35 - Como conduzir o diagnóstico de tromboembolia p ulmonar (TEP) diante de tantas 
possibilidades de exames complementares?  

O algoritmo da figura 1, adaptado de artigo publicado no Lancet (2003), tenta racionalizar a 

condução diagnóstica em um paciente com suspeita clínica de TEP, quando os principais 

exames complementares são disponíveis. 
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»» Figura 1  

 

Figura 1. Algoritmo para o diagnóstico de TEP 

 
36 - Como a introdução das probabilidades clínicas padronizadas e da dosagem do D-
dímero pode facilitar a condução do diagnóstico de tromboembolia pulmonar (TEP)?  

O algoritmo da figura 2 traz uma proposta de investigação diagnóstica de TEP com base na 

probabilidade clínica, na dosagem de D-dímero e na angiotomografia. Eventualmente, o estudo 

pode ser complementado com ultra-som com Doppler de extremidades. Alguns autores, 

entretanto, consideram que, quando a angiotomografia é feita com técnica e aparelho 

adequados e não mostra TEP, o ultra-som de extremidades é desnecessário, a não ser que 

haja clínica de TVP. Paciente nessas condições, ou seja, com angiotomografia normal, mesmo 

que com probabilidade clínica elevada, foram acompanhados sem tratamento e não 

desenvolveram episódios graves de TEP. 
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»» Figura 2 

 

Figura 2. Algoritmo de investigação diagnóstica de TEP com base na clínica, D-dímero e 

angiotomografia. 

 
37 - Como iniciar e manter a heparinização do pacie nte?  

A heparinização deve ser feita por via endovenosa, com uma dose de ataque seguida da 

manutenção por infusão contínua. Embora a administração intermitente da heparina, 

endovenosa ou subcutânea, também seja possível, sua monitorização é mais difícil e os riscos 

de sangramento ou de anticoagulação insuficiente são maiores. Sendo assim, descreveremos 

apenas a anticoagulação venosa contínua, que acreditamos ser a ideal, em dois esquemas 

possíveis, um com doses baseadas no peso do paciente e um com doses empíricas, ambos 

baseados na monitoração do TTPA (tempo de tromboplastina parcial ativado). 
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Heparinização com doses baseadas no peso do paciente  

• dose inicial de 80 u/kg, endovenosa,  
• infusão venosa contínua de 18 u/kg/hora,  
• dose ajustada segundo resultado de TTPA colhido a cada 6 horas:  

o TTPA <1,2 – novo bolus de 80 u/kg IV, aumento da infusão contínua em 4 
u/kg/h  

o TTPA entre 1,2 e 1,5 – novo bolus de 40 u/kg IV, aumento da infusão contínua 
em 2 u/kg/h  

o TTPA entre 1,5 e 2,3 – manter a infusão sem alterações  
o TTPA entre 2,4 e 3,0 – redução da infusão contínua em 2 u/kg/h  
o TTPA acima de 3,0 – interrupção da infusão contínua por 1 hora, seguida de 

redução da infusão contínua de 3 u/kg/h  
• após dois resultados de TTPA na faixa terapêutica, o exame passa a ser realizado a 

cada 24 horas. Se o TTPA sair da faixa terapêutica, retorna-se para o esquema acima.  

Heparinização com doses empíricas  

• dose inicial de 5000 u endovenosa,  
• infusão contínua de 1250 u/h,  
• dose ajustada segundo resultado do TTPA colhido a cada 6 horas:  

o TTPA <1,2 – novo bolus de 5000 u IV, aumento da infusão contínua em 250 
u/h  

o TTPA entre 1,2 e 1,5 – aumento da infusão contínua em 250 u/h  
o TTPA entre 1,5 e 2,3 – manter a infusão sem alterações  
o TTPA entre 2,4 e 3,0 – redução da infusão contínua em 250 u/h  
o TTPA acima de 3,0 – interrupção da infusão contínua por 1 hora seguida de 

redução da infusão contínua de 250 u/h  
• após dois resultados de TTPA na faixa terapêutica, o exame passa a ser realizado a 

cada 24 horas. Se o TTPA sair da faixa terapêutica, retorna-se para o esquema acima.  

A heparina deve ser mantida por um mínimo de 5 dias e não deve ser suspensa até que se 

atinjam níveis adequados de anticoagulação oral. A figura 3 apresenta uma sugestão de 

preparo da solução para heparinização. 

»» Figura 3  

Figura 3. Sugestão de preparo da solução de infusão  de heparina 
Soro glicosado 5% - 250ml 

Heparina standard - 5 ml (25.000 u) 
1ml (= 20 gotas ou = 60 microgotas) = 100 u 

 
38 - Quais as complicações da heparina?  

A principal complicação do tratamento com heparina é o sangramento. Sua freqüência varia de 

1% a 33% em diferentes estudos, estando na dependência do nível do TTPA, da duração da 

heparinização e da presença de co-morbidades. Quando se faz a heparinização 

adequadamente, a freqüência de sangramento grave é pequena, sendo um risco amplamente 

suplantado pelos benefícios de se anticoagular um paciente com TEP. 

Outra complicação relativamente freqüente é a trombocitopenia, ocorrendo em 1% a 5% dos 

pacientes heparinizados. Geralmente ocorre entre o sétimo e o décimo quarto dia de uso da 

heparina, sendo reversível com a suspensão do tratamento, que deve ser feita quando os 

níveis de plaquetas caírem para menos de 100.000/mm3. 
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A osteoporose pode ocorrer com o uso prolongado da heparina (acima de três meses). Outras 

complicações raramente citadas são: alterações discretas na função hepática (elevações de 

transaminases, bilirrubinas e fosfatase alcalina), hiperpotassemia, alterações alérgicas, inibição 

da secreção de aldosterona. 

 
39 - Como reverter a anticoagulação com heparina?  

Os efeitos da heparina administrada por via endovenosa desaparecem em poucas horas após 

sua suspensão. Sendo assim, sangramentos leves e superficiais não requerem tratamentos 

especiais, apenas a suspensão da heparina. Nos sangramentos mais graves, a reversão da 

heparinização é feita com sulfato de protamina. Cada 1mg de protamina reverte 100 u de 

heparina. A dose usual é de 50 mg de protamina em infusão venosa de 10 minutos. Os efeitos 

colaterais da protamina são raros: anafilaxia (mais comum em diabéticos que recebem 

insulina), hipertensão pulmonar e insuficiência ventricular direita, hipotensão, neutropenia 

transitória. 

 
40 - O tratamento da tromboembolia pulmonar (TEP) p ode ser feito com heparina de 
baixo peso molecular?  

Sim. Já existem estudos suficientes comprovando a eficácia e a segurança de se tratar tanto a 

TVP quanto a TEP com heparina de baixo peso molecular (HBPM). No entanto, algumas 

ressalvas são importantes: 

• todos os estudos que avaliaram essa opção terapêutica excluíram os pacientes com 
indicação para terapia trombolítica, ou seja, aqueles com repercussão hemodinâmica. 
Sendo assim, ainda é prudente a utilização da heparina não-fracionada, de 
administração endovenosa, nesses pacientes.  

• Quando se opta pelo tratamento com HBPM, ela deve ser precedida de uma dose de 
ataque endovenosa de heparina não-fracionada.  

• Em pacientes em que pode ser necessária a reversão rápida da anticoagulação, 
prefere-se a heparina não-fracionada.  

• Em pacientes com insuficiência renal crônica, prefere-se a heparina não-fracionada.  
• Alguns autores questionam a forma de se calcular a dose da heparina de baixo peso 

molecular em pacientes obesos, sobretudo acima de 100 kg. Assim, nestes casos 
também ainda é prudente utilizar a heparina não-fracionada.  

 
41 - Como anticoagular o paciente com heparina de b aixo-peso molecular?  

As heparinas de baixo peso molecular que dispomos no momento são a nadroparina, 

enoxiparina, dalteparina. A posologia de cada uma delas está ilustrada na tabela 12. 

Não há necessidade de se monitorar a anticoagulação dos pacientes, pois as características 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas das heparinas de baixo peso molecular garantem que, 

com as doses preconizadas, a anticoagulação será obtida. Devem ser administradas pelo 

mesmo tempo que se administra a heparina não-fracionada. 

 

 

 

 



 
 

www.pneumoatual.com.br 
ISSN 1519-521X 

 

»» Tabela 12  

Tabela 12. Posologia das heparinas de baixo peso mo lecular no tratamento da TEP  
Heparina  Posologia  

Nadroparina 
(Fraxiparina)  

225 unid/kg/dia, subcutânea, de 12/12 horas 
(cada 0,3cc – 3075 unidades)  

Enoxiparina 
(Clexane)  

2 mg/kg/dia, subcutânea, de 12/12 horas 
(cada 0,2cc – 20mg)  

Dalteparina 
(Fragmin)  

200 unid/kg/dia, subcutânea, de 12/12 horas 
(1 ampola – 10ml – 10.000unidades)  

 
42 - Como reverter o efeito anticoagulante da hepar ina de baixo peso molecular?  

Em doses elevadas as heparinas de baixo peso molecular (HBPM) apresentam algum efeito 

sobre a antitrombina e podem alargar o TTPA. Esse efeito é neutralizado pela protamina. Já a 

inativação do efeito sobre o fator Xa é incompleta. Não se sabe ao certo, do ponto de vista 

clínico, o impacto da utilização da protamina nas complicações hemorrágicas em pacientes 

usando HBPM, mas ela é sempre recomendada nessas situações. A dose de protamina é de 1 

mg para cada 100 UI de anti-Xa (veja na seção "Como eu prescrevo" as apresentações 

comerciais das HBPM e a quantidade de unidades de anti-Xa por ml). O uso de plasma fresco 

é recomendado nas situações de risco de vida (ex.: acidente vascular cerebral hemorrágico). 

 
43 - A heparina pode ser usada na gravidez?  

Sim, a heparina não ultrapassa a barreira placentária, não sendo associada a malformações ou 

sangramento no feto. Como os anticoagulantes orais não podem ser usados na gravidez (ver 

pergunta sobre conta-indicações dos anticoagulantes orais), a heparina será a opção 

terapêutica durante toda a gestação. Este uso prolongado da heparina associa-se à ocorrência 

de osteoporose, por inibição da formação do metabólito ativo da vitamina D (1,25 dihidroxi-

vitamina D). O risco tem se mostrado menor com as heparinas de baixo peso molecular 

(HBPM). 

Em relação às HBPM, um ponto ainda permanece controverso: o maior requerimento de 

heparina na gravidez faz com que as doses habitualmente recomendadas não sejam 

necessariamente adequadas. Assim, a anticoagulação com HBPM deveria ser monitorada pela 

dosagem dos níveis de anti-Xa (deve ser mantido entre 0,5 e 1,2 u/mL), exame não disponível 

de forma rotineira, na grande maioria dos centros. Como alternativa aceitável, pode-se ajustar a 

dose da HBPM conforme o ganho de peso durante a gestação, fracionando sempre a dose 

diária total em pelo menos duas aplicações. 

 
44 - Como anticoagular a paciente durante a lactaçã o?  

Tanto a heparina quanto a warfarina são seguros na lactação. A warfarina é secretada na 

forma de metabólitos inativos no leite materno. 

 
45 - Como utilizar o anticoagulante oral?  

O anticoagulante oral mais utilizado no tratamento da TEP é a warfarina, na dose diária inicial 

de 5 mg. Deve ser começado já no primeiro dia, o que permitirá uma obtenção mais rápida dos 

níveis de anticoagulação, reduzindo assim o tratamento com heparina e possibilitando alta 

hospitalar mais precoce. Em pacientes instáveis, com possibilidade de serem submetidos a 
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procedimentos invasivos (ex: traqueostomias, punções venosas profundas, inserções de 

cateteres, biópsias ou cirurgias), o início do anticoagulante oral é protelado, pois a reversão de 

seu efeito é mais difícil do que a da heparina. 

A warfarina age inibindo a síntese dos fatores da coagulação dependentes da vitamina K 

(fatores II, VII, IX e X). Portanto, seu efeito surge apenas após o desaparecimento da 

circulação dos fatores já previamente sintetizados, o que ocorre em até 72 horas. Em uma fase 

inicial, por inibir também a síntese das proteínas C e S, que têm uma vida mais curta que os 

fatores da coagulação, a warfarina tem um paradoxal efeito pró-trombótico. Por isso, a 

anticoagulação deve ter obrigatoriamente um período de superposição de heparina e 

anticoagulante oral de no mínimo 4 dias. 

A dose da warfarina é ajustada pelo tempo de protrombina, cujo resultado é normatizado sob a 

forma de RNI, que deve ser mantida entre 2 e 3. O controle da RNI deve ser semanal no 

primeiro mês e, depois, quinzenal ou mensal. Na presença de condições que possam interferir 

nos efeitos da warfarina (ver pergunta específica), esse controle volta a ser mais freqüente.  

 
46 - Quais as principais complicações associadas ao  uso de warfarina?  

O sangramento é a principal complicação do uso da warfarina, estando associado com o nível 

obtido de RNI, com a idade do paciente e com a presença de doenças que já predispõem a ele 

(ex: úlceras pépticas, doença diverticular do cólon). Outras complicações menos freqüentes 

são: necrose de pele (mais comum entre pacientes com deficiência de proteínas C ou S), 

alopécia, urticária, dermatite, febre, náuseas, anorexia, diarréia. 

 
47 - Como reverter os efeitos anticoagulantes do wa rfarina?  

A tabela 13 sugere um esquema de reversão da anticoagulação com warfarina. 

»» Tabela 13  

Tabela 13. Reversão da anticoagulação com varfarina   
Situação clínica  Conduta  

RNI acima da faixa 
terapêutica, porém < 5, e 
sem sangramento 
significante ou necessidade 
de reversão aguda em 
função de cirurgia.  

Suspender a warfarina, repetir a RNI a cada 48 horas, 
retornar com a metade da dose quando a RNI atingir a 
faixa terapêutica.  

RNI >5 e <9, sem 
sangramento significante ou 
necessidade de reversão 
rápida para cirurgia.  

Suspender a warfarina e dar Vitamina K – 1 a 2,5 mg, VO. 
Repetir a RNI em 24 horas. Se esta estiver acima de 6, 
fazer 1 a 2 mg VO de Vit K. Repetir esse procedimento até 
que a RNI fique menor que 5, passando a seguir às 
orientações da situação acima.  

RNI entre 3 e 9, sem 
sangramento, porém com 
necessidade de reversão 
rápida para cirurgia.  

Suspender a warfarina e dar  Vitamina K – 4 mg, VO, com 
expectativa de redução da RNI em 24 horas.  

RNI > 9, sem sangramento 
significativo.  

Suspender a warfarina e administrar vitamina K (5 a 10 mg 
por via oral) com expectativa de que o RNI será reduzido 
substancialmente em 24 a 48 horas. Monitorar o RNI mais 
frequentemente e repetir doses de vitamina K em caso de 
necessidade. Retornar com a warfarina em doses mais 
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baixas assim que o RNI atingir a faixa terapêutica.  
Presença de sangramento 
significativo, independente 
do valor do RNI. 

Suspender a warfarina e dar Vitamina K – 10mg IV 
(infusão em 10 minutos), associada a 2 unidades de 
plasma fresco congelado. Repetir a RNI a cada 6 horas e, 
se necessário, a Vit K e o plasma a cada 12 horas. 

Sangramento com risco de 
vida (ex: AVCH, hemorragia 
digestiva).  

Suspender a warfarina e dar Vitamina K – 10 mg IV 
(infusão em 10 minutos), associada a 10 unidades de 
crioprecipitado. Repetir a RNI a cada 6 horas e, se 
necessário, a Vit K e o crioprecipitado.  

 
48 - Quais são as contra-indicações do anticoagulan te oral?  

A warfarina não pode ser usada durante a gravidez, pois malformações fetais podem ocorrer 

com o seu uso em qualquer período da gestação (hipoplasia nasal, anormalidades em sistema 

nervoso central). Além disso, hemorragias fetais ou neonatais e óbito intra-uterino podem 

ocorrer mesmo com níveis maternos de anticoagulação normais. 

 
49 - Quais as principais interações com o anticoagu lante oral?  

Drogas ou condições que diminuem os efeitos da warfarina: 

• colestiramina: diminui a absorção e aumenta a eliminação;  
• fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, griseofulvina, uso crônico de álcool 

(sem cirrose hepática): aumentam o metabolismo hepático da warfarina;  
• dieta rica em vitamina K (verduras);  
• resistência hereditária.  

Drogas ou condições que aumentam os efeitos da warfarina: 

• amiodarona, dissulfiram, álcool (ingestão aguda), fluconazol, cimetidina, omeprazol, 
fenilbutazona, sulfas, propafenona, quinolonas, tamoxifen, disopiramida: diminuem o 
metabolismo hepático da warfarina;  

• antiinflamatórios não-hormonais: libera a warfarina ligada à albumina (pouca 
importância clínica em termos de aumentar o RNI, mas deve-se lembrar do potencial 
de lesão gástrica por essas drogas, aumentando o risco de hemorragia digestiva);  

• antibióticos: alteram a flora intestinal e diminuem a síntese de vitamina K;  
• colestase: impede a absorção de vitamina K no intestino;  
• insuficiência hepática, insuficiência cardíaca congestiva, estados hipermetabólicos (ex: 

hipertiroidismo);  
• idade avançada.  

 
50 - Qual deve ser a duração do tratamento com anti coagulante oral?  

Ao se decidir pela duração da anticoagulação, devemos pesar os riscos de sangramento contra 

os riscos de novos fenômenos tromboembólicos, pesando aqui tanto os riscos destes 

ocorrerem quanto o seu impacto na sobrevida do doente (ex: pacientes com doenças 

cardiopulmonares toleram pior uma TEP). 

A tendência atual é de se individualizar a duração da anticoagulação levando em conta a 

presença de episódios prévios de TEP ou TVP, o fator de risco associado, a reserva funcional 

(pulmonar e cardíaca do paciente). A seguir descrevemos alguns esquemas de anticoagulação 

que englobam a maior parte das condições clínicas. 
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Primeiro episódio tromboembólico 

• Com fator de risco removível (ex: cirurgia, imobilização, trauma): duração de 6 
semanas a três meses, sendo que geralmente utilizamos 3 meses.  

• Com fator de risco permanente: duração mínima de seis meses. Em determinadas 
condições, mesmo após um primeiro episódio tromboembólico, indica-se 
anticoagulação permanente (ex: insuficiência cardíaca congestiva, fibrilação atrial).  

• Idiopático: 6 meses (sempre que possível, procurar fatores de risco laboratoriais).  
• Com fatores de riscos laboratoriais: 6 meses. Esses indivíduos, quando expostos a 

fatores de riscos adquiridos, devem receber profilaxia para pacientes de alto risco (ver 
pergunta sobre profilaxia de TVP e TEP).  

Tromboembolia recorrente 

Duração mínima de 1 ano. Alguns autores sugerem anticoagulação permanente, devendo ser 

esta a conduta se há um fator de risco irreversível (ex: fibrilação atrial, insuficiência cardíaca 

congestiva, neoplasia metastática). 

Tromboembolia durante a gestação 

Iniciar a warfarina somente após o parto, mantendo-o por seis semanas.  

 
51 - Quais são as indicações de trombolíticos na tr omboembolia pulmonar (TEP)?  

A indicação absoluta de trombolíticos na TEP é a presença de instabilidade hemodinâmica. 

Algumas outras indicações têm sido propostas por alguns autores, mas ainda não há consenso 

sobre elas: 

• hipoxemia grave,  
• envolvimento extenso (múltiplos segmentos ou um lobo inteiro),  
• disfunção ventricular direita evidente ao ecocardiograma,  
• trombose venosa profunda extensa.  

O impacto da utilização dos trombolíticos na mortalidade da TEP ainda não está bem definido. 

Outras vantagens atribuídas a essa terapêutica são: redução da hipertensão pulmonar e 

reversão da disfunção ventricular direita; dissolução de trombos na fonte emboligênica, 

reduzindo o risco de recorrência, mesmo a longo prazo; redução da freqüência da hipertensão 

pulmonar crônica e da síndrome pós-trombótica. 

Idealmente, a terapêutica com trombolíticos na TEP deve ser precedida da confirmação 

diagnóstica com angiotomografia, estudo cintilográfico de alta probabilidade ou arteriografia. 

Entretanto, em pacientes muito instáveis para serem transportados ou quando esses exames 

não são disponíveis, dados clínicos e ecocardiográficos compatíveis podem ser suficientes 

para se instituir o tratamento, visto que essa é uma condição de emergência. 

 
52 - Como utilizar os trombolíticos na tromboemboli a pulmonar (TEP)?  

Os trombolíticos, diferente do que ocorre no IAM, podem ser administrados até 14 dias após o 

início dos sintomas de embolia pulmonar. Entretanto, seus efeitos serão tanto maiores quanto 

mais precocemente forem utilizados. Os trombolíticos mais freqüentemente utilizados para o 

tratamento da TEP são a estreptoquinase e o rt-PA, nas seguintes posologias: 

• estreptoquinase: 250.000 UI em infusão venosa em 30 minutos (ataque), seguida de 
100.000UI/hora durante 24 horas.  

• Rt-PA: 100mg, em infusão venosa contínua por 2 horas em veia periférica.  
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Após quatro horas do término da administração do trombolítico, deve-se dosar o tempo de 

tromboplastina parcial ativada. Se o mesmo estiver abaixo de 2,5 vezes o valor do testemunho, 

deve-se iniciar a heparinização em doses habituais, com o objetivo de mantê-lo entre 1,5 e 2,5 

vezes o testemunho. Se ele ainda estiver acima de 2,5 vezes o testemunho, repete-se o exame 

a cada quatro horas até o momento de se iniciar a heparinização. A transição para a 

anticoagulação oral é idêntica a dos pacientes que não receberam trombolíticos. 

 
53 - Quais as complicações dos trombolíticos?  

A principal complicação decorrente do uso de trombolíticos é o sangramento, o qual ocorre em 

uma freqüência aproximadamente três vezes maior do que no tratamento apenas com 

heparina. Diferentes estudos mostram uma freqüência de 5% a 10% de sangramentos 

importantes, sendo 1% a 2% fatais, em pacientes com TEP tratados com trombolíticos. 

O sangramento mais comum é o associado aos procedimentos invasivos, tais como inserções 

de cateteres, punções venosas e arteriais. O sangramento mais grave e, portanto, mais temido 

é o do sistema nervoso central, tendo freqüência aproximada de 1%. Sangramento para 

retroperitônio pode ocorrer em pacientes que tiveram punção da artéria ou veia femoral acima 

do ligamento inguinal (durante coletas de sangue ou arteriografia pulmonar). 

Na vigência de sangramento importante, deve-se administrar 10 unidades de crioprecipitado e 

2 unidades de plasma fresco congelado. Se a heparinização já foi iniciada, ela deve ser 

interrompida e deve-se administrar sulfato de protamina. 

 
54 - Quais as contra-indicações para o uso de tromb olíticos na tromboembolia 
pulmonar?  

As principais contra-indicações para o uso dos trombolíticos estão descritas na tabela 14. 

 

»» Tabela 14  

Tabela 14. Contra-indicações para o uso de trombolí ticos  
Absolutas  Relativas  

• AVC hemorrágico  
• Neoplasia intracraniana ou 

intraespinhal  
• Neurocirurgia ou trauma crânio-

encefálico recentes Sangramento 
interno ativo ou recente (últimos 6 
meses)  

• Pericardite  
• Dissecção da aorta  

• Diátese hemorrágica  
• Hipertensão arterial 

incontrolada (PAS>20 0mmHg 
ou PAD>110 mmHg)  

• Reanimação cárdio-pulmonar  
• AVC isquêmico  
• Cirurgia nos últimos 10 dias 

(incluindo biópsias)  
• Endocardite infecciosa  
• Trombocitopenia 

(<100.000/mm3)  
 
55 - Como deve ser feita a profilaxia contra a trom bose venosa profunda (TVP) e a 
tromboembolia pulmonar (TEP)?  

As medidas profiláticas da TVP e da TEP são de extrema importância, visto que sabidamente 

reduzem a ocorrência dessas condições, que além de diagnósticos difíceis apresentam uma 

letalidade não desprezível. Algumas estratégias não farmacológicas são importantes e devem 
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ser usadas na medida do possível. Entre elas, a deambulação precoce deve ser sempre 

recomendada. Outras medidas não farmacológicas incluem as meias com compressões 

graduadas e equipamentos de compressão pneumática intermitente, nem sempre disponíveis 

em nosso meio. Em pacientes com alto risco de sangramento, os dispositivos mecânicos 

podem ser a única opção para a profilaxia de TVP e TEP, embora não haja evidências de que 

esses métodos sejam capazes de reduzir o risco de morte ou de TEP. 

A profilaxia medicamentosa é a mais importante. Entre os pacientes internados, a não 

utilização de profilaxia medicamentosa praticamente constitui-se em uma situação de exceção. 

Entre os pacientes clínicos internados, apenas aqueles com menos de 40 anos e que não 

apresentam nenhum fator de risco conhecido não devem recebê-la. Entre os pacientes 

cirúrgicos, apenas aqueles com baixo risco de TVP e TEP não devem receber a profilaxia 

medicamentosa. 

Os esquemas profiláticos medicamentosos existentes podem ser divididos em dois grandes 

grupos: 

Esquema para pacientes de moderado risco 

• Heparina não-fracionada 5000 u sub-cutânea de 12-12 horas  
• Heparina de baixo peso molecular (enoxiparina, 0,2 cc sc 1x/dia; nadroparina, 0,3 cc sc 

1x/dia; dalteparina 2500 u sc 1x/dia)  

Esquema para paciente de alto risco 

• Heparina não-fracionada em dose sub-cutânea ajustada para manter o TTPA em 1,5 
vezes o valor do testemunho  

• Heparina de baixo peso molecular (enoxiparina, 0,2 cc sc de 12-12 h; nadroparina, 0,3 
cc sc de 12-12h; dalteparina 2500 u sc 12-12h).  

A maior parte dos pacientes cirúrgicos ou clínicos apresenta risco moderado. Os que 

apresentam grande risco são: 

• cirurgias ortopédicas;  
• cirurgias neoplásicas;  
• grandes cirurgias em pacientes com antecedentes de TVP ou TEP;  
• lesão medular;  
• infarto do miocárdio ou AVC recentes.  

 
56 - Que cuidados devem ser tomados na profilaxia d e eventos tromboembólicos em 
pacientes que serão submetidos a anestesia peridura l?  

A profilaxia medicamentosa de TVP/TEP em pacientes que serão submetidos à cirurgia com 

bloqueio ou analgesia peridural deve ser feita com extremo cuidado, pois, embora raro, existe o 

risco de ocorrer hematoma peridural com conseqüências graves. Assim, para se reduzir a 

possibilidade de tal complicação, a ACCP (American College of Chest Physicians), em sua VII 

Conferência de Consenso em Terapia Antitrombótica, recomenda as seguintes medidas: 

• bloqueio neuro-axial deve ser evitado em pacientes com conhecido distúrbio da 
coagulação;  

• bloqueio neuro-axial deve ser evitado em pacientes que apresentam comprometimento 
da hemostasia pré-operatória com o uso de drogas antitrombóticas;  

• profilaxia com anticoagulante deve ser atrasada se um aspirado hemorrágico é 
encontrado durante a punção espinhal;  
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• a remoção do cateter peridural deve ser feita quando efeito do anticoagulante estiver 
mais baixo, ou seja, imediatamente antes da aplicação da próxima dose;  

• a profilaxia com anticoagulante deve ser adiada em pelo menos duas horas, após a 
remoção do cateter peridural. 
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