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RESUMO
 
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: De acordo com o Proje-
to Diretrizes sobre Profilaxia do Tromboembolismo Venoso da 
Associação Médica Brasileira (AMB) e do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), mais da metade dos pacientes que sofrem 
tromboembolismo venoso (TEV) sintomático possuem afecções 
clínicas. Partindo deste princípio, o estudo em questão teve por 
objetivo avaliar a realização da profilaxia medicamentosa do TEV 
em pacientes clínicos internados, abordando qual a terapia usada 
e se a maneira de realizá-la está correta. 
MÉTODO: Trata-se de um estudo quantitativo observacional trans-
versal. Foi realizada busca ativa de dados em prontuários eletrônicos 
e complementação destes dados através da aplicação de um questio-
nário aos pacientes da enfermaria do Hospital da Cruz Vermelha do 
Paraná. O questionário utilizou como base o algoritmo preconizado 
pela AMB e pelo CFM e foi aplicado pelos pesquisadores.
RESULTADOS: A amostragem obtida foi de 156 pacientes, sendo 
53,8% do sexo masculino. Todos os pacientes possuíam algum fator 
de risco adicional, sendo que 34% apresentavam pelo menos 2 fatores 
concomitantes. Entre eles os mais prevalentes foram infarto agudo do 
miocárdio (IAM) prévio (32,7%), insuficiência venosa (27,6%) e ta-
bagismo (24,4%). A profilaxia medicamentosa foi realizada em 48,1% 
dos casos. Apenas 14,7% do total de pacientes tinham contraindicação 
formal ao uso de anticoagulantes, e, no entanto, 37,2% dos internados 
não obtiveram o tratamento profilático adequado ficando desprotegi-
dos durante a internação (IC 95% 33,2%-45,4%).
CONCLUSÃO: Apesar do conhecimento da importância do 
correto manuseio frente a um paciente clínico com fatores de ris-
co para TEV, muitos deles, ainda permanecem sem essa proteção. 
Descritores: Doença tromboembólica, Fatores de risco, Profila-
xia, Tromboembolismo venoso.
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SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: According to the Pro-
ject and Guidelines of Prophylaxis of Venous Thromboembolism, 
from the Brazilian Medical Association (AMB) and the Brazilian 
Federal Council of Medicine (CFM), more than half of patients 
who suffer from symptomatic venous thromboembolism (VTE) 
have clinical conditions. On this basis, this study has the objec-
tive of evaluating the performance of drug prophylaxis of VTE 
in hospitalized medical patients, considering which therapy was 
used, and whether the way to do it is correct.
METHOD: This is an observational cross-sectional quantitative 
study. An active search of data in electronic medical records was 
performed and those data were complemented through the ap-
plication of questionnaires to patients from the ward of Hospital 
da Cruz Vermelha of the state of Paraná. The questionnaire used 
the algorithm recommended by AMB and CFM as basis and it 
was applied by the researchers.
RESULTS: The sample was obtained from 156 patients. Of tho-
se, 53.8% were male. All patients had some additional risk factor, 
with 34% having at least two concomitant factors. Among them, 
the most prevalent were previous acute myocardial infarction 
(32.7%), venous insufficiency (27.6%) and smoking (24.4%). 
Drug prophylaxis was performed in 48.1% of cases. Only 14.7% 
of patients had a formal contraindication to the use of anticoa-
gulants; however, 37.2% of the admitted patients did not receive 
adequate prophylactic treatment, remaining unprotected during 
hospitalization (95% CI 33.2% to 45.4%). 
CONCLUSION: Despite the knowledge of the importance of 
proper management in a clinical patient with risk factors for 
VTE, many of them still remain without this protection. 
Keywords: Prophylaxis, Risk factors, Thromboembolic disease, 
Venous thromboembolism.

intRODUÇÃO 

O tromboembolismo venoso (TEV) representa um espectro de 
doenças que inclui trombose venosa profunda (TVP), trombose 
associada à cateteres venosos centrais e, a complicação mais grave, 
tromboembolismo pulmonar (TEP)1.
A TVP resulta do processo da formação de trombos dentro das 
veias, desenvolvendo-se na maioria das vezes nos membros in-
feriores, na área de drenagem entre os músculos profundos. O 
ponto de corte para a localização da área afetada é o nível superior 
que o trombo atingiu, sendo proximal, se ultrapassar a região po-
plítea, ou distal, se confinada à panturrilha2. 
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Durante a fase de extensão do trombo pode ocorrer geração de 
êmbolos, cuja migração pode evoluir para TEP1. 
Há algum tempo, repetidas séries de necropsia vem alertando quan-
to à necessidade de melhorar a detecção do TEP, já que esta entidade 
é responsável por 10% dos óbitos nos pacientes internados2. Estudo 
revelou que, de todos os casos em que o TEP foi a causa mortis, con-
firmada por necropsia, cerca de 2/3 não receberam o diagnóstico in 
vivo e muitos sequer foram suspeitados para essa condição2,3.
Os pacientes que desenvolvem TEV, além de estarem predispos-
tos ao TVP e ao TEP, apresentam alto risco de recorrência trom-
boembólica e possibilidade de complicações tardias como a sín-
drome pós-trombótica (SPT) e hipertensão pulmonar secundária 
(hipertensão tromboembólica crônica – HPTC)4. O risco de re-
corrência tromboembólica é maior nos primeiros meses após o 
evento inicial, podendo 30% dos casos ocorrerem após 8 anos1,5.  
Cerca de dois milhões de casos de TEV ocorrem a cada ano e sua 
incidência tem se elevado com o envelhecimento populacional. 
Nos Estados Unidos existem pelo menos 200.000 novos casos 
diagnosticados anualmente, sendo a incidência anual de um caso 
para cada 1000 habitantes, dos quais, 1/3 corresponde a TEP, 
coincidindo com as estatísticas européias2,4. 
Estudos demonstram que o TEV é mais prevalente em pacientes 
internados (60% a 70% dos casos)2,6,7 e, embora o risco durante a 
internação seja associado historicamente a complicações cirúrgi-
cas, mais da metade (50% a 75%), dos eventos tromboembólicos 
hospitalares fatais, ocorrem em pacientes clínicos, uma vez que o 
seu número é muito superior ao de pacientes cirúrgicos2.
Os fatores de risco para TEV são identificados em 50% a 75% 
dos pacientes internados, sendo que, cerca de 40% destes apre-
sentam três ou mais fatores de risco. São considerados, nesse caso, 
aqueles que levam a um estado de hipercoagulabilidade ou pró-
-trombótico, de estase vascular ou de lesão no endotélio venoso 
(componentes da tríade de Virchow)2,8,9.
Dentre os principais fatores, estão: mobilidade reduzida, idade 
> 40 anos, história prévia de TEV, varizes, insuficiência venosa 
crônica, insuficiência arterial periférica, obesidade, trombofilia 
hereditária e adquirida, gravidez, pós-parto, reposição hormonal, 
contraceptivos, insuficiência cardíaca congestiva classes III-IV, 
infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico 
isquêmico (AVEi) e hemorrágico, paresia e paralisia de membros 
inferiores, doença reumatológica ativa, doença inflamatória in-
testinal, doenças respiratórias graves, infecções (com exceção das 
torácicas), síndrome nefrótica, câncer, quimioterapia, hormonio-
terapia, internação em unidade de terapia intensiva, uso de cate-
teres venosos centrais ou de hemodiálise, uso de Swan-Ganz1,2,6.
Ao abordar a questão da mobilidade reduzida, estudo epidemioló-
gico caso-controle com 1.272 pacientes ambulatoriais, demonstrou 
que tanto a permanência em pé por mais de 6 horas por dia, quanto 
à imobilização representada por confinamento ao leito ou poltrona, 
foram associados a risco aumentado de TEV (OR 1,9; IC de 95% 
1,1–3,1 e OR 5,6; IC de 95% 2,3–13,7, respectivamente)10.
Segundo o Projeto Diretrizes para Profilaxia de TEV, muitos estudos 
epidemiológicos revelam que a sua incidência aumenta significativa-
mente com a idade. Este fato talvez possa ser explicado pela maior 
ocorrência de comorbidades trombogênicas nos idosos1. Um estudo 
realizado em Oslo demonstrou que a incidência de TEV aumentou 
de 1:10.000 aos 20 anos de idade para 1:1.000 aos 50 anos11. 

Em vista da importante taxa de morbimortalidade gerada pelo 
TEV alguns estudos internacionais foram realizados focando na 
profilaxia desta entidade12,13. Um dos estudos a esse respeito foi o 
Epidemiologic International  Medical Prevention Registry on Venous 
Thromboembolism (IMPROVE, um registro prospectivo, multi-
cêntrico, envolvendo 15.156 pacientes e 12 países que avaliou, du-
rante cerca de 4 anos, as práticas tromboprofiláticas em pacientes 
clínicos internados sob risco de TEV)8. Outro trabalho, o maior es-
tudo multinacional realizado a respeito desse tema, é o Epidemiolo-
gic International Day for the Evaluation of Patients at Risk for Venous 
Thromboembolism in the Acute Hospital Care Setting (ENDORSE). 
Trata-se de um estudo transversal realizado em 358 hospitais de 32 
países (totalizando 68.183 pacientes) no qual se buscou averiguar 
se a profilaxia para TVP/TEP foi corretamente indicada (segundo 
as recomendações do American College of Chest Physicians) em 
pacientes clínicos e cirúrgicos com fatores de risco13.
Os estudos IMPROVE e ENDORSE ratificam que os pacientes 
clínicos são os mais afetados pelos eventos tromboembólicos e 
demonstram que a maioria destes têm pelo menos um fator de 
risco para TEV, porém sua profilaxia foi subutilizada. Isso pode 
ser explicado pela existência de alguns obstáculos para implemen-
tação da profilaxia como: desconhecimento das indicações; medo 
de sangramento; limitações econômicas; ou ausência de uma fer-
ramenta eficaz, de rápida aplicação e sistemática para avaliação 
de risco, uma vez que, cerca de 90% dos médicos sabem, teorica-
mente, como e quando utilizar de profilaxia8,13,15. 

A importância da anticoagulação foi demonstrada em metanálise 
em que houve redução, com seu uso, de 64% do número de TEP 
fatais, 58% de TEP sintomáticos e 53% de TVP sintomáticas, 
sem aumento significativo no número de sangramentos15. 
A heparina de baixo peso molecular (HBPM) é o fármaco de 
escolha na maioria dos centros, pela comodidade posológica e 
a não necessidade de controle da coagulação, além de diminuir 
consideravelmente o risco de plaquetopenia autoimune quando 
comparada com a heparina não fracionada (HNF). A aplicação 
da profilaxia é feita na forma subcutânea, nas seguintes posolo-
gias: enoxaparina 40 mg/dia; dalteparina 5000 UI; nadropari-
na 3800UI (menos de 70 kg) ou 5700UI (mais de 70 kg)2,6.  A 
tromboprofilaxia medicamentosa deve ser mantida por um perío-
do de 6-14 dias ou enquanto persistir o risco6,16.
Contraindicações ao uso de anticoagulantes são: sangramento ativo, 
úlcera péptica ativa, hipertensão arterial não controlada (maior que 
180 x 110 mmHg), coagulopatia (plaquetopenia ou RNI maior que 
1,5), alergia ou plaquetopenia por heparina, insuficiência renal (de-
puração de creatinina menor que 30 mL/min), cirurgia craniana ou 
ocular há menos de 2 semanas ou coleta de líquido cefalorraquidiano 
(LCR) há menos de 24h. Os pacientes que se encaixam em algum 
desses critérios deverão utilizar como alternativa, os métodos mecâni-
cos de profilaxia por pelo menos dois dias, sendo então reavaliados1,2.
O método que constitui indicação primária, juntamente com a 
deambulação precoce, é a meia elástica de compressão graduada 
(MECG), que aumenta a velocidade do fluxo venoso na veia fe-
moral1. Outra opção é a compressão pneumática intermitente dos 
membros inferiores (CPI), que aumenta o fluxo nas veias pro-
fundas da perna1,7. Tais métodos também podem ser associados 
à profilaxia medicamentosa, tornando-a mais efetiva, porém, ne-
cessitando de maiores estudos comprovando sua eficácia2.
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Através da coleta dos dados, o objetivo foi avaliar quantos pacientes 
da enfermaria clínica se enquadravam no algoritmo de “Avaliação 
da Necessidade de Profilaxia de TEV em Pacientes Clínicos In-
ternados”15, bem como quais eram os principais fatores de risco, 
se a profilaxia estava sendo realizada caso não houvesse nenhuma 
contraindicação e se a maneira de preveni-la estava correta.

MÉtODO

Trata-se de um estudo transversal observacional em que se busca-
ram ativamente os dados dos pacientes em prontuários eletrôni-
cos, havendo complementação posterior destes através da aplica-
ção de questionário/algoritmo preconizado pela AMB e CFM15 
aos pacientes que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) da enfermaria clínica de um hospital terciá-
rio no período de março a agosto de 2011. 
A amostragem foi definida por conveniência sendo avaliados os 
pacientes que se enquadravam no algoritmo.
Os critérios de inclusão foram os pacientes que estavam interna-
dos no serviço de clínica médica do Hospital da Cruz Vermelha 
do Paraná, que assinaram o TCLE, bem como se enquadraram 
no algoritmo e tiveram os questionários respondidos por com-
pleto. Não houve recusa por parte dos pacientes e nem perdas.
Após a transcrição dos dados dos pacientes em planilhas no progra-
ma EXCEL, os resultados obtidos no estudo foram expressos por 
frequências e percentuais, apresentados em gráficos. Para estimar pa-
râmetros foram construídos intervalos de confiança de 95%.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Ins-
tituição, protocolo nº 072/2011.

RESUltADOS

A amostra foi de 156 pacientes incluídos no estudo, sendo 53, 
8% do sexo masculino.
Dos 156 pacientes todos eram portadores de fatores de risco adi-
cionais para TEV, sendo que 17,3% contavam com apenas um 
fator de risco adicional, 34% com dois fatores, 22,4% com três fa-
tores de risco e 23% com quatro ou mais fatores de risco para TEV.
Os fatores de risco adicionais mais prevalentes foram: idade aci-
ma de 55 anos (66,7%), IAM prévio (32,7%), insuficiência ve-
nosa (27,6%) e tabagismo (24,4%). Esses resultados podem ser 
visualizados no gráfico 1.
O próximo passo do algoritmo era a presença ou não de contraindica-
ção para anticoagulação, sendo elas sangramento ativo, úlcera péptica 
ativa, hipertensão arterial sistêmica (HAS) não controlada, coagulopa-
tia, alergia, insuficiência renal grave, cirurgia craniana ou ocular recen-
te, coleta de LCR < 2 horas ou uso prévio de anticoagulante. 
De todos os pacientes 14,7% apresentaram algum tipo de con-
traindicação, sendo a HAS não controlada e a insuficiência renal 
grave as mais frequentes. Deste grupo 86,9% utilizaram profila-
xia mecânica e 13,1% ficaram desprotegidos. 
A profilaxia medicamentosa foi realizada em 48,1% do total de 
pacientes, considerando que apenas 14,7% desse total tinham 
contraindicação formal ao uso de anticoagulantes, 37,2% (58 
pacientes) dos pacientes, não obtiveram o tratamento profilático 
adequado durante sua internação, ficando desprotegidos durante 
a internação (IC de 95% 33,2%-45,4%) (Gráfico 2).

A utilização de enoxaparina (40 mg) uma vez ao dia foi a escolha 
em 90,6% dos casos que receberam a profilaxia medicamentosa. 
A HNF 5000 UI a cada 8h foi utilizada em 8% dos casos e a 
dalteparina 5000 UI uma vez ao dia em 1,4% dos casos. 
Profilaxia mecânica foi utilizada em 10,9% do total de pacien-
tes, como opção única nos casos de contraindicação já descritos, 
mas também como adjuvante em alguns casos. Nenhum paciente 
utilizou meia elástica de média compressão durante a internação. 
A opção em todos foi fisioterapia motora, uma ou duas vezes ao 
dia, excetuando-se um paciente, que utilizou a compressão pneu-
mática intermitente.

DiSCUSSÃO

O TEV é uma entidade patológica de importante prevalência em 
pacientes internados. Muitas vezes, seus eventos clínicos são si-
lenciosos podendo culminar em sequelas crônicas ou até mesmo 
com óbito, como no caso da embolia pulmonar2.
Neste estudo foram avaliados os fatores de risco e a presença ou 
não de tromboprofilaxia em pacientes clínicos de um hospital ter-
ciário. Segundo o Projeto Diretrizes da AMB mais da metade dos 

Gráfico 1 – Fatores de risco adicionais para tromboembolismo venoso.
IAM = infarto agudo do miocárdio; IC = insuficiência cardíaca; AVE = acidente 
vascular encefálico; TEV = tromboembolismo venoso.

Gráfico 2 – Frequência da realização da profilaxia de tromboembolismo 
venoso aos pacientes com fatores de risco.
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pacientes que sofre TEV sintomático possuem afecções clínicas e 
não cirúrgicas1.
O estudo multicêntrico ENDORSE, que mediu a prevalência de 
TEV e de fatores de risco e avaliou o uso da tromboprofilaxia em cer-
ca de 60 mil pacientes, concluiu que na maioria dos casos havia pelo 
menos um fator de risco13. Na presente casuística todos os pacientes 
eram clínicos e uma parte significativa (34%) tinha pelo menos dois 
fatores de risco, o que confirma as estatísticas de outros estudos. O 
fator de risco mais prevalente foi idade acima de 55 anos (66,7% 
dos pacientes), alguns trabalhos citam a idade média de 62 anos de 
diagnóstico de TEV, com 44% apresentando embolia pulmonar e 
14% apresentando EP associada à TVP2. Até um quarto de pacientes 
com IAM sem profilaxia pode sofrer TEV e este foi o segundo fator 
de risco mais comum entre os pacientes desse estudo15.
Encontrou-se como terceiro fator de risco mais frequente no es-
tudo, a presença de varizes em membros inferiores, presente em 
27,6% dos casos. Devido à subjetividade da descrição clínica da 
insuficiência venosa periférica, bem como a escassez de estudos, 
a existência dessa apresentação clínica se torna controversa como 
fator de risco importante para a vigência de TEV. 
Dos pacientes estudados 7,1% tinham diagnósticos ou histó-
ria prévia de neoplasia maligna. Devido ao fato do hospital 
estudado não ser de referência ao tratamento oncológico, o 
estudo e o impacto da profilaxia nesse grupo de pacientes pode 
ser subestimado.
Em estudo realizado por Bastos e col.2 demonstrou que a profi-
laxia medicamentosa para a TVP é empregada em apenas 50% 
dos pacientes com indicação para utilizá-la, mesmo em hospi-
tais universitários. Já a presente casuística aponta que 85,3% 
dos pacientes não possuíam contraindicações para o uso de 
anticoagulantes. Entretanto, 37,2% deles não receberam profi-
laxia medicamentosa preconizada pela literatura. Ainda corro-
borando com os resultados encontrados na presente pesquisa, o 
estudo17 com 204 pacientes da clínica analisados, 77% tinham 
indicação de profilaxia, não a receberam, concluindo-se que a 
profilaxia para TVP está sendo subutilizada apesar da sua eficá-
cia já ter sido comprovada. 
Com relação à tromboprofilaxia, um estudo de coorte apresentado 
por Argenta12 constatou que a HNF foi prescrita para 29,9% dos 
pacientes e a HBPM para 70,1% deles, não havendo diferença sig-
nificativamente estatística no número de sangramentos, transfusão 
sanguínea e óbito. De acordo com o Projeto Diretrizes uma das 
opções de profilaxia é feita na forma subcutânea, com enoxapari-
na (40 mg/dia), o mesmo fármaco utilizado na maioria pacientes 
(90,6%) que receberam profilaxia no trabalho em questão1.
Apesar de terem sido utilizadas em quase 87% dos pacientes com 
contraindicação à profilaxia medicamentosa, observou-se subu-
tilização de técnicas mecânicas de profilaxia no estudo. Apenas 
10,9% receberam prescrição de fisioterapia e/ou compressão 
pneumática intermitente, somado aos anticoagulantes subcutâ-
neos (profilaxia mista). 
Considerando a estimativa de que até 75% dos pacientes que apre-
sentam TEV estão internados e que quase metade deles apresenta 
três ou mais fatores de risco, acredita-se que muitos fatores de risco 
prevalentes e facilmente identificáveis não costumam ser rastreados 
rotineiramente. Ao não atentarem para tais fatores de risco como 
causadores das doenças tromboembólicas os serviços hospitalares 

deixam de atuar na profilaxia. Tal fato foi ratificado pelos resultados 
do estudo ENDORSE que concluíram que no Brasil e no mundo 
a maioria dos pacientes internados está sob o risco de desenvolver 
TEV e que muitos não recebem a profilaxia recomendada13.
Alguns autores sugerem hipóteses para explicar o manuseio 
 incorreto ou a não utilização de profilaxia, como o desconheci-
mento das indicações, medo de sangramento, limitações econô-
micas e ausência de uma ferramenta eficaz e de aplicação rápida e 
sistemática, apesar de a maioria dos médicos saber, teoricamente, 
como e quando realizar a profilaxia14,15.
Os resultados do estudo ENDORSE apontam a necessidade 
da implantação de medidas intra-hospitalares para controle do 
TEV como a adoção de práticas educacionais continuadas para 
profissionais da saúde e aplicação rotineira de diretrizes. Estudo 
aleatório em hospital americano demonstrou que gerar alertas 
automáticos para os médicos caso os pacientes tenham fatores 
de risco, resultou não só na melhora significativa da utilização 
de profilaxia, como também na redução de TEV clinicamente 
aparente13. Estudo prospectivo de Anderson e col.18 documentou 
aumento no uso da profilaxia de 29% para 52% em pacientes in-
ternados com risco potencial para desenvolver trombose venosa, 
após a instituição de estratégias educacionais com o propósito 
de alertar os profissionais para a importância da prevalência do 
tromboembolismo8.

COnClUSÃO

A alta prevalência e as graves sequelas consequentes de TEV au-
mentam a responsabilidade dos médicos na observação quanto à 
realização de tromboprofilaxia em pacientes internados, porém 
foi verificado que isto não está sendo feito corretamente.
Este estudo demonstrou grande dissonância entre as recomenda-
ções baseadas em evidências de tromboprofilaxia e a atual prática 
clínica. Quase 40% dos pacientes internados estavam sob o risco 
de apresentar um TEV sem qualquer forma de profilaxia durante 
sua internação. 
Algumas mudanças no cotidiano intra-hospitalar podem ser con-
sideradas, como exemplo, a implementação de alertas nos pron-
tuários eletrônicos a respeito da realização de profilaxia para pa-
cientes com fatores de risco para TEV. Outra opção adjuvante é 
a formação de equipes hospitalares multidisciplinares atuantes na 
monitorização da tromboprofilaxia venosa. Espera-se dessa forma 
diminuir o abismo entre o conhecimento teórico e a prática clinica. 
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