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OBJETIVO:  

 

 O protocolo proposto consiste em definir de forma sucinta e objetiva a profilaxia de TEV, 

padronizando a avaliação e adotando métodos preventivos adequados no momento da 

admissão do paciente e realizando reavaliações periódicas e acompanhamento clínico de 

complicações, contribuindo para a diminuição das taxas de morbimortalidade, redução de custo 

hospitalar gerado por complicações do TEV, melhoria da qualidade de atendimento, visando 

alcançar excelência hospitalar na profilaxia do TEV. 

 

 

PACIENTES ELEGÍVEIS: 

 

 Todos os pacientes internados na instituição. 

 

PACIENTES NÃO ELEGIVEIS: 

 

 Menores de 18 anos 
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CONCEITOS:  

 A Tromboembolia Venosa (TEV), que inclui tanto trombose venosa profunda (TVP) 

como sua complicação mais grave, a embolia pulmonar (TEP)  está presente em cerca de 1/3 

dos pacientes internados e contribui como causa de morte em até 10% deles. Apesar da 

Magnitude o diagnóstico de TEV ainda é pouco pensado antes do Óbito e isto contribui para 

as baixas taxas de profilaxia identificadas mesmos com estudos mais recentes. 

 No Endorse, 2008, metade de quase 70 mil pacientes internados em 358 hospitais de 

32 países encontrava-se em risco de TEV e apenas 50% deles estava recebendo alguma 

profilaxia. 

 Pacientes internados com perda de mobilidade seja por conta de cirurgia ou condição 

clinica como infecção, doença pulmonar, cardíaca, acidente vascular cerebral, deliruium, 

representam a população de maior risco. Além disso a presença de condições associadas 

altamente ao TEV como neoplasias ou histórico familiar ou mesmo fatores de riscos mais 

comum, como varizes, obesidade, tabagismo, terapia hormonal contribuem para o aumento do 

risco. 

 Todo paciente que interna deve ser avaliado e uma vez detectado o risco de TEV deve 

receber profilaxia farmacológica por 6 a 14 dias exceto se apresentarem contraindicação. Os 

pacientes ortopédicos e artroplastias de joelho e quadril representam o grupo de pacientes 

cirúrgicos com maior risco de trombose que se estende muito além do período da internação. 

Nestes casos a profilaxia estendida traz benefícios evidentes.  

 O correto planejamento da profilaxia visa a redução da ocorrência de TEV e suas 

consequências e a redução de custo com tratamento hospitalar. 
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FATORES DE RISCO DE TEV 

Algumas condições clínicas devem ser levadas em consideração e representam risco adicional 

para o desenvolvimento de complicações tromboembolíticas nesses pacientes, são elas:  

 

 Abortamento recorrente 

 Acidente Vascular Cerebral 

 Anticoncepcional hormonal 

 Câncer 

 Cateter Venoso Central 

 Doença Inflamatória Intestinal 

 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

 Doença hematológica ativa 

 Idade maior que 55 anos 

 Insuficiência Aguda do Miocárdio 

 Infecção 

 Insuficiência arterial periférica 

 Insuficiente cardíaca classe funcional III ou IV 

 Insuficiência respiratória 

 Internação em unidade de terapia intensiva 

 Obesidade 

 Paresia ou paralisia de membros inferiores 

 Puerpério (até 4 semanas) 

 Quimioterapia 

 Reposição hormonal 

 Síndrome nefrótica 

 Tabagismo 

 TEV prévio 

 Trombofilias (antecedentes familiares de trombose) 

 Varizes/ insuficiência venosa periférica 
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Contraindicação para profilaxia medicamentosa 

 

 Absolutas 

 

o Hipersensilidades a heparinas 

o Plaquetopenia induzida a heparina 

o Sangramento ativo 

 

 Relativas 

 

o Cirurgia intracraniana recente 

o Coleta de líquor nas últimas 24 horas 

o Diátese hemorrágica (alteração de plaquetas e coagulograma) 

o Hipertensão arterial não controlada 

o Insuficiência renal (clearance menor que 30ml/min) 

Obs: Pacientes com Insuficiência renal dar preferência por Heparinas não fracionadas, 

devido à menor eliminação renal do que as heparinas de baixo peso molecular e a possibilidade 

de monitorização no tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) que não deve alterar 

quando utilizam doses profiláticas, sua alteração indicará correção na dose. 

 

Profilaxia com Métodos Mecânicos: 

 

Quando o paciente tiver risco aumentado de TEV e contraindicações a utilização de 

profilaxia medicamentosa devem ser utilizados métodos mecânicos de profilaxia como meia 

elástica, dispositivos mecânicos como Compressão pneumática. Mas existe casos que os 

métodos são contraindicados conforme descritos abaixo: 

 Fratura exposta 

 Infecção de membros inferiores 

 Insuficiência arterial periférica de membros inferiores 

 Insuficiência cardíaca grave 

 Ulcera de membros inferiores 
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PACIENTES CIRURGICOS: 

O desenvolvimento de TEV nestes pacientes é de acordo com idade, tipo de cirurgia e 

presença de fatores associados. Pacientes jovens sem fatores de riscos adicionais e 

submetidos a procedimentos de pequeno porte, não necessitam de profilaxia especifica. Já 

idosos com presença de fatores de risco ou submetidos a procedimentos de alto risco 

apresentam alto risco. 

 

Esquema de profilaxia medicamentosa: 

 Risco intermediário:  

o Heparina não fracionada: 5000UI de 12 em 12 horas 

o Enoxaparina 20mg 1x ao dia 

o Foundaparinux 2,5mg 1x ao dia 
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 Paciente de alto Risco:   

o Heparina não fracionada: 5000UI de 8 em 8 horas 

o Enoxaparina 40mg 1x ao dia 

o Foundaparinux 2,5mg 1x ao dia 

Estes pacientes devem receber profilaxia medicamentosa juntamente associada a 

profilaxia mecânica e a profilaxia estendida deve ser mantida de 7 a 10 dias independente da 

alta e deambulação. 

Estas recomendações são validas para todos os tipos de cirurgias: geral, vascular, 

ginecológica, urológica, laparoscópica, bariátrica, torácica, cardíaca, cabeça e pescoço, 

ortopédica, neurologia e de trauma. 

Quando iniciar a heparina: 

Medicamento Risco de TEV Anestesia Início em relação a 
cirurgia 

HBPM Alto  
 

Qualquer 12 horas antes 

Intermediário 
 

Geral 2 horas antes 
 

Bloqueio 2 horas antes 
 

HNF Qualquer Geral 2 horas antes 
 

Bloqueio 2 horas antes 
 

 

Em pacientes ortopédicos com alto risco de TEV pode iniciar a HBPM 12 horas antes 

ou 12 a 24 horas após a cirurgia. Pode incluir também para cesárias, cirurgias de cabeça e 

pescoço, procedimentos ginecológicos ou urológicos simples, como retirada de cisto ou 

ressecção transuretal de próstata, cirurgias ortopédicas de membros inferiores e superiores, 

procedimentos vasculares não fracionados.  

Trombocitopenia induzida por Heparina: 

È uma complicação que ocorre no uso dos dois tipos não fracionada ou de baixo peso. 

Tem início nos primeiros dias e dificilmente as plaquetas atingem níveis inferiores a 

100000/mm3. Com a suspensão há regressão deste evento. 

Durante a utilização de heparina recomenda-se a realização de contagem de plaquetas 

pelo menos 2 vezes por semana. 
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Profilaxia em situações especificas: 

 

 Artoplastia e fratura de quadril: 

o HBPM ou varfarina (mantendo RNI entre 2 e 3) 

o Dabigratana 220 mgVO 1x ao dia (110mg na primeira dose após 4 horas de 

cirurgia) 

o Rivaroxabana 10mg 1x ao dia 6 a 8 horas após a cirurgia 

o Não utilizar HNF, aspirina e dextran como profilaxia isoladas. 

o Manter por 5 semanas 

 

 Artroplastia de Joelho 

o HBPM ou warfarina (mantendo RNI entre 2 e 3) 

o Dabigratana 220 mgVO 1x ao dia (110mg na primeira dose após 4 horas de 

cirurgia) 

o Rivaroxabana 10mg 1x ao dia 6 a 8 horas após a cirurgia 

o Não utilizar HNF, aspirina e dextran como profilaxia isoladas. 

o Manter por 10 dias podendo ter estendida por 5 semanas 

o O uso ideal é compressão pneumática o dia todo por pelo menos 10 dias, é uma 

alternativa a profilaxia medicamentosa. 

 

 Cirurgia Oncológica curativa 

o Manter a profilaxia por 4 semanas 

 Trauma 

o Manter a profilaxia também na fase de recuperação, podendo ser utilizada 

heparina de baixo peso molecular ou warfarina (manter INR de 2 a 3). 

 Cirurgia Bariátrica 

o Pacientes submetidos procedimentos cirúrgico considerados de baixo risco 

podem ainda apresentar trombose, particularmente aqueles mais idosos ou fator 

de risco associado. Nestes casos a avaliação deve ser individualizada e 

podendo optar-se pela prescrição da profilaxia. 

 Métodos Mecânicos 

 

Embora a eficácia de métodos físicos nunca tenha sido comparada diretamente 

coma a da profilaxia medicamentosa, eles devem ser usados sempre que 

houver contraindicações a profilaxia medicamentosa. Pacientes considerados 

de alto risco e sem contraindicação podem se beneficiar da profilaxia. 
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 PACIENTES CLÍNICOS: 

 

 A profilaxia de TEV em pacientes clínicos não é tão estudada como cirúrgicos. 

Ao contrario destes, que muitas vezes apresentam procedimento cirúrgico como o único 

fator de risco, os pacientes clínicos podem apresentar vários fatores de risco que se 

matem por períodos indeterminados, obrigando a uma profilaxia prolongada. Devido a 

falta de estudos bem conduzidos utilizando profilaxia mecânica, recomenda-se a 

profilaxia medicamentosa como forma mais eficaz para prevenção de TEV em pacientes 

clínicos. 

 As recomendações para apresentadas no protocolo baseiam-se nas diretrizes 

do American College of chest Physicians e nas diretrizes brasileiras de profilaxia de 

TEV para pacientes internados. 

 É recomendado profilaxia de TEV em pacientes internados a mais de 40 anos e 

que permaneçam deitados ou sentados à beira leito por mais da metade das horas do 

dia exceto as horas de sono e que tenham pelo menos 1 fator de risco para TEV. 

Paciente abaixo de 40 anos devem ser seu risco avaliado individualmente. 

 

Fluxograma para avaliação de Risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente maior ou igual a 

40 anos e mobilidade 

reduzida 

Profilaxia com métodos 

mecânicos 

Pelo menos um fator de 

Risco 

Deambulação                                                 

(profilaxia medicamentosa não 

indicada) 

 

Não 

Não 

Contraindicação 

Sim 

Sim 

Profilaxia 

Medicamentosa 

indicada 

Não 
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Esquemas de profilaxia medicamentosa: 

o Heparina não fracionada subcutâneo a cada 8 horas – Eliminação hepática 

o Enoxaparina 40mg subcutâneo 1x ao dia – eliminação renal 

o Fondaparinux 2,5mg subcutâneo 1x ao dia – eliminação renal  

Profilaxia com agregações plaquetárias usada de forma isolada não é recomendado.  

A profilaxia em pacientes clinico devem ser utilizadas por 6 a 14 dias.  Não há estudos 

avaliando a profilaxia em menos de 6 dias. Um estudo mostrou que pacientes com profilaxia 

por mais de 4 semanas diminui o risco de TEV mais aumenta o risco de sangramento, devendo 

ser considerado pelo médico o risco benefício da manutenção dos pacientes individualmente. 

Esquemas de profilaxia mecânica: 

 Existem poucas evidencias dos benefícios dos métodos mecânicos para pacientes 

clínicos. Só existe um estudo que foi uma comparação de pacientes em pós infarto que em 

uma perna colocaram meias elásticas e na outra não e o resultado foi 10% de TVP nas que 

não usaram e 0% nas que fizeram uso. 
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Fluxograma (MACROFLUXO):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PACIENTE CLÍNICO   PACIENTE CIRÚRGICO  

ENFERMEIRO(a) ou FARMACÊUTICO Após internação – 
Avaliar risco de TEV preenchendo a ficha de avaliação 

no sistema usual  

Sinaliza risco médio ou alto ao 

médico através do sistema usual, 

para inserir o paciente no 

Protocolo de TEV 

ENFERMEIRO (a) e FARMACÊUTICO 

reavalia a cada 48 horas o paciente até a 

alta hospitalar 

RISCO DE TEV? 

sim 

Não 

Inicia a Profilaxia medicamentosa ou 

mecânica, ou justifica a não-adesão 

ao protocolo 

ALTA HOSPITALAR 

Médica executa orientação pós-alta 

caso haja necessidade de 

continuidade da profilaxia.  

Caso haja não-adesão, 

Enfermagem sinaliza a médica 

responsável do protocolo de TEV 

para intervenção junto ao médico 

prescritor  

VIDE ALGORITMO 

PROF. TEV PAC. 

CLÍNICO 

VIDE ALGORITMO 

PROF. TEV PAC. 

CIRÚRGICO 

ADMISSÃO DO PACIENTE 

Caso o paciente seja transferido 

de Unidade de Internação ou 

receba alta administrativa os 

algoritmos e reavaliações 

deverão acompanhá-lo até a alta 

hospitalar. 

 

Farmacêuticos clínicos realizam o acompanhamento 

farmacoterapêutico dos pacientes cirúrgicos de alto risco 

realizando orientação quando a importância da profilaxia 

para adesão a profilaxia estendida após alta hospital onde é 

confirmada com ligações no 3º e 15º dia. 
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CONTROLE DO PROTOCOLO: 

 Os dados são compilados mensalmente avaliando a quantidade de avaliações e 

reavaliações realizadas, a qualidade de adesão ao protocolo e dividindo por clinico e cirurgico 

e por tipo de risco.  

Os pacientes cirúrgicos de alto risco são acompanhados pela Farmacia clinica durante 

toda a internação com realização de plano educacional e orientações antes da alta para adesão 

a profilaxia estendida obrigatório após a saída do hospital e realiza ligações para a residência 

no 3º dia e no último dia para checagem do tratamento correto. 
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