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PALAVRA DA PRESIDENTE

União pela especialidade
Prezado associado,
passado um ano, a sensação é de que trabalhamos muito,
fizemos um tanto, mas há muito mais coisas a fazer. Longe da
impressão de dever cumprido…
Gostaria de dividir com vocês, associados, uma
preocupação que tem me assaltado frequentemente.
Participo da SPPT há alguns anos, inicialmente
trabalhando pela regional da minha cidade, Campinas, depois
fazendo parte da diretoria. Acabei por me envolver nesta
atividade pelo que ela representa e abrange, sempre com a
preocupação de melhorar a prática da medicina respiratória.
Todos que atuam na área da Pneumologia no Brasil
devem ter percebido um certo enfraquecimento da
especialidade, traduzido pela redução na procura pela
residência na especialidade. Como sabemos, este fato decorre
de vários fatores, como o fato de ser uma especialidade na
qual muitos profissionais atuam, como os clínicos gerais,
cardiologistas, infectologistas, e de ser uma residência que
requer dois anos prévios de clínica médica, o que a
transforma, necessariamente, num processo de quatro anos.
A não valorização dos procedimentos (poucos)
diagnósticos da nossa área contribui para esta
desvalorização, uma vez que os ganhos, sobretudo dos
profissionais atuantes na área de saúde suplementar, estão
atrelados aos procedimentos diagnósticos e não à consulta
médica. E ainda, a uma histórica discrição, por assim dizer,
dos pneumologistas no cenário público, manifesta pelo
desconhecimento de boa parte da população das
especificidades da nossa área, bem como de algumas das
principais doenças, que calham de ser das mais prevalentes,
como asma e DPOC. Ao longo dos últimos anos, tenho
participado, junto com alguns profissionais extremamente
dedicados ao crescimento da medicina respiratória no estado
e no Brasil, de um trabalho constante pela valorização da
especialidade, atuando em diversas frentes: valorizar e
melhorar a residência na especialidade, divulgar as
enfermidades e a importância do pneumologista adulto e
infantil e do cirurgião de tórax, divulgar os procedimentos
mais comuns para diagnosticar as doenças respiratórias,
trabalhar com as entidades de classe na valorização do
profissional e dos procedimentos diagnósticos, melhorar as
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condições de trabalho tanto para o médico vinculado ao
SUS quanto para aquele que atua na saúde suplementar.
Enfim, são vários lados que devem ser mexidos para que
algo de perceptível aconteça.
Caro associado, se você leu o texto até aqui, divido com
você o motivo de minha consternação: constato que cada
vez menos encontramos pessoas dispostas a ceder um
pouco do seu tempo para trabalhar em prol destes pontos.
As sociedades de especialidades continuam sendo espaços
de discussão dos problemas e de propostas para o
enfrentamento deles, e precisamos de cabeças e braços para
mudar e melhorar as coisas.
Assim, faço um convite aos associados a participar,
discutir, sugerir, criticar dentro da SPTT. E lanço um apelo
aos “líderes de opinião”, chefes de serviços e universidades
para que estimulem seus residentes e alunos a participar das
atividades associativas, não apenas daquelas de cunho
científico, mas também das voltadas para defesa profissional,
condições de ensino e prática profissional.
Estamos em fase de organização do congresso paulista,
o segundo maior na nossa área do país, o maior e mais
importante dos estaduais. Para este ano, fizemos uma
consulta on line com os associados sobre temas de
preferência. Teremos vários convidados internacionais
(quatro já confirmados), e pretendemos abordar todos os
assuntos relevantes na área científica, mas também discutir
um pouco do ensino e da residência médica na especialidade.
Pela alta prevalência de algumas das enfermidades
respiratórias, consideramos prioritária a discussão e
elaboração de propostas para atuação, organização do
atendimento e valorização do profissional pneumologista
na esfera pública de saúde.
Para mais esta empreitada, contamos com a participação
e envolvimento de todos!
Abraços,
Mônica Corso
Presidente da SPPT
(biênio 2012-2013)
corso@mpcnet.com.br
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PALAVRA DO EDITOR

Tromboembolismo Venoso (TEV)
O tema central do Pneumologia Paulista desta edição é o
Tromboembolismo Venoso (TEV), enfermidade comum e
que, muitas vezes, é subdiagnosticada.
O TEV é uma entidade prevenível, mas contribui para a
morte de 100.000 a 200.000 pacientes por ano, e a embolia
pulmonar continua sendo o terceiro evento agudo mais
comum atrás de infarto do miocárdio e acidente vascular
cerebral. Mesmo para os sobreviventes do evento
tromboembólico agudo, a morbidade permanece
significativa com desenvolvimento de tromboembolismo
pulmonar crônico e grande alteração da sobrevida e
qualidade de vida.
O crescimento da pesquisa relacionada à circulação
pulmonar têm crescido muito em nosso país. Atualmente,
existem grandes Centros de Referência em diversas regiões
do Brasil para o manejo das doenças da circulação pulmonar,
sendo muitos dos casos relacionados ao tromboembolismo
pulmonar crônico. Portanto, a prevenção e o diagnóstico
correto e precoce do tromboembolismo é fundamental.
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Para esta edição, contamos com a colaboração de autores
de centros de referência e com grande experiência no tema
TEV. Abordaremos temas relacionados à epidemiologia e
prevenção da TEV, além do diagnóstico e tratamento com os
medicamentos habituais e dos novos fármacos existentes.
Além do mais, contaremos com a abordagem clínica do
tratamento do tromboembolismo pulmonar crônico.
Infelizmente, o Pneumologia Paulista não pode contar com
a participação de outros colegas e/ou Centros de Referência
que haviam sido convidados. Todavia, esta edição
conseguiu cumprir o que foi proposto. Agradecemos a todos
os autores que participaram desta edição pelo compromisso
assumido com a divulgação do conhecimento em nossa
especialidade.
Desejamos a todos uma excelente leitura!!
Oliver A. Nascimento
Vice-presidente da SPPT e Editor - Pneumologia Paulista
olivernascimento@yahoo.com.br
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Epidemiologia da Tromboembolia
Venosa
Mauri Monteiro Rodrigues 1
1

Médico pneumologista do Serviço de Doenças do Aparelho Respiratório do Hospital do Servidor Público Estadual de São
Paulo – HSPE/FMO. Médico pneumologista do Hospital de Transplante Euryclides de Jesus Zerbini. Especialista pela
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina
Tromboembolia venosa (TEV) é definida como trombose
venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP), é a terceira
doença cardiovascular mais frequente após o infarto agudo
do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Embora o termo
TVP seja abrangente, o trombo que obstrui a circulação
arterial pulmonar geralmente se origina nas veias profundas
dos membros inferiores. Assim, a TVP é aceita como condição
básica e a tromboembolia pulmonar como complicação.
Apesar da inter-relação entre as duas afecções, existem
diferenças importantes com relação à epidemiologia,
diagnóstico e prognóstico.
A cada ano, cerca de 4.000.000 pacientes cirúrgicos e
8.000.000 clínicos, são hospitalizados nos Estados Unidos
com risco moderado ou alto de TEV1. Embolia pulmonar é
responsável por 5% - 10% dos casos de morte intra-hospitalar,
causando em torno de 100.000 a 200.000 mortes / ano2. Sendo
assim, a TEV a principal causa de morte evitável hospitalar3.
Em um estudo transversal mundial (ENDORSE) de
pacientes hospitalizados e com risco para TEV, apenas 58,5%
dos pacientes cirúrgicos e 39,5% dos clínicos receberam
profilaxia adequada para TEV 4. Esses resultados mostram a
necessidade de uma estratégia intra-hospitalar para avaliação
de risco de TEV e indicação de profilaxia apropriada.
De particular importância é a incidência de TEV em
pacientes ambulatoriais. Um estudo observacional da
população de Worcester identificou 1399 (74%) casos de
TEV diagnosticados em ambulatório5. A maior parte dos
pacientes (60%) tinha história prévia de hospitalização e
cirurgia, nos últimos três meses do diagnóstico de TEV, e
43% antecedente de TVP, EP ou ambas. Entre os pacientes
previamente hospitalizados, aproximadamente três de cada
cinco receberam alguma forma de profilaxia durante a
internação. Deste modo, muitos eventos tromboembólicos
são diagnosticados meses após alta hospitalar. Medidas para
melhorar a profilaxia de TVP em pacientes hospitalizados
podem reduzir a incidência de TEV ambulatorial. Além disso,
alguns pacientes apresentam fatores de risco que persistem
após alta, como por exemplo, câncer em atividade, e que
talvez pudessem se beneficiar de profilaxia prolongada.
Dados obtidos do National Inpatient Sample (uma fonte
de dados que representa 20% de todas as altas hospitalares
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

dos EUA) mostram que o número de pacientes com EP está
aumentando, mas a taxa de caso-fatalidade intra-hospitalar
de 1998 a 2005 reduziu de 12,3% para 8,2%2. Esses dados
indicam a conscientização dos médicos em relação ao
diagnóstico de EP, além da disponibilidade de testes
diagnósticos mais sensíveis e de profilaxia adequada em
pacientes de alto risco.
Outro dado de importância é a prevalência de EP silenciosa
em pacientes com TVP. No estudo realizado por Stein e
colaboradores, EP silenciosa foi diagnosticada em 1665 (32%)
pacientes com TVP 6. Considerando que um terço dos
pacientes com TVP não apresentam sintomas de embolia, os
autores acreditam que o rastreamento de rotina para EP
nesses pacientes pode ser vantajoso. Em contrapartida, o
rastreamento com angiotomografia não mudaria a conduta
terapêutica, aumentaria o risco de toxicidade renal pelo
contraste e de malignidade associada com a radiação, além
de onerar o sistema de saúde.
Embolia pulmonar ainda é pouco compreendida, com
resultados discrepantes de mortalidade e recorrência em
diferentes estudos. De acordo com os dados de literatura, a
incidência de EP fatal varia de < 1% a 7% 7. Esta variabilidade
se deve principalmente ao tipo de pacientes estudados,
destacando que TEV é uma doença heterogênea com
apresentação e prognóstico diferentes. Desta maneira, a
estratificação de risco é a conduta mais importante na
avaliação do paciente com EP aguda. A partir da estratificação
podemos identificar os pacientes de alto risco de morte e
instituir uma estratégia terapêutica mais agressiva.
A mortalidade associada à TEV deve ser vista em diferentes
aspectos: o de morte precoce, decorrente do evento agudo, e
o de morte a partir do evento índice, relacionada principalmente
com as condições clínicas de base do paciente.
No Registro Cooperativo Internacional de Embolia
Pulmonar (ICOPER), 2454 pacientes consecutivos com EP
aguda foram inscritos, sem critérios de exclusão,
provenientes de 52 hospitais de sete países da Europa e
América do Norte8. A taxa de mortalidade por todas as causas
em três meses associada a EP foi de 17%. Embolia pulmonar
foi responsável por 45% dos casos de morte. Os fatores
prognósticos significantes associados com a taxa de
7

mortalidade em três meses foram: idade maior que 70 anos,
câncer em atividade, insuficiência cardíaca congestiva,
DPOC, hipotensão arterial sistólica, taquipnéia e hipocinesia
ventricular direita no ecocardiograma.
No Registro Informatizado da Enfermidade
Tromboembólica venosa (RIETE), dos 15520 pacientes com
TEV aguda, 9008 (58%) tinham TVP isolada e 6512 (42%)
tinham EP sintomática sendo que destes 248 (1,6%) EP
extensa (PA sistólica < 90 mmHg) [7]. A taxa cumulativa em
três meses de mortalidade geral e por EP fatal foi de 8,6% e
1,7% respectivamente. O risco estimado de EP fatal em três
meses foi de 0,55% para pacientes com TVP sem EP, 2,99%
para aqueles com EP sintomática não extensa e de 9,27%
para pacientes com EP extensa. Os preditores clínicos
independentes associados com o risco aumentado de EP
fatal foram: imobilização por doença neurológica (> 4 dias),
idade maior que 75 anos e câncer.
Um estudo realizado na Noruega estimou a incidência e a
mortalidade do primeiro evento de TEV na população9. A
taxa de incidência dos primeiros episódios de TEV foi de
1,43 por 1000 pessoas-ano i.e, 0,93 para TVP e 0,50 para EP.
A incidência aumentou exponencialmente com a idade e foi
levemente maior nas mulheres. A taxa de caso-fatalidade em
30 dias foi de 9,7% para EP e 4,6% para TVP, e maior nos
pacientes com TEV secundária ao câncer (19,1%) comparado
com aqueles com TEV sem a doença (3,6%). Nos pacientes
sem câncer, não houve aumento da mortalidade após seis
meses do evento agudo em relação à população geral. A taxa
de mortalidade foi 20% menor nas mulheres.
Em vista dos avanços no conhecimento sobre TEV,
podemos considerar a tromboembolia a manifestação da
predileção crônica para trombose.
Muitos indivíduos com TEV terão recorrência sendo para
alguns o primeiro episódio tromboembólico desconhecido
enquanto que para outros a TEV recorre após a interrupção
da anticoagulação.
Em um estudo realizado em Pádua, na Itália, uma coorte
de 1626 pacientes consecutivos com TEV que foram seguidos
por até 10 anos, a taxa de recorrência após o evento agudo
foi: 11% após um ano, 20% após três anos, 29% após cinco
anos e 40% após 10 anos10.
O modelo de Previsão de Viena é um monograma elaborado
para prever o risco de TEV recorrente [11]. Novecentos e
vinte e nove pacientes foram acompanhados por uma
mediana de tempo de 43,3 meses após a interrupção da
anticoagulação para tratamento do primeiro evento de
tromboembolia idiopática, não provocada. Um total de 176
(18,9%) pacientes tiveram recorrência: TVP em 100 pacientes
e EP em 76, sendo três fatais. A maior probabilidade de
recorrência foi encontrada no sexo masculino, TVP proximal,
EP, e níveis elevados de D-dímero
A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC)
e a síndrome pós-trombótica são consequências da TEV.
A HPTEC é definida como pressão média de artéria
pulmonar maior ou igual a 25 mmHg que persiste seis meses
8

após o diagnóstico de EP. Cerca de 2% a 4% dos pacientes com
EP desenvolvem TEV crônica. A obstrução tromboembólica da
artéria pulmonar associada à remodelação vascular são as
alterações fisiopatológicas determinantes do aumento da
resistência vascular pulmonar. A TEV crônica é uma doença
progressiva e os pacientes morrem por insuficiência ventricular
direita. No entanto muitos pacientes são curados através da
tromboendarterectomia pulmonar. Resultados do Registro
Internacional Prospectivo de HPTEC mostram que dos 679
pacientes diagnosticados com HPTEC, um paciente foi
submetido ao transplante, 384 a tromboendarterectomia
pulmonar e 62 morreram12. A mediana do tempo entre o início
dos sintomas até o diagnóstico foi de 14 meses.
A síndrome pós-trombótica (SPT) ocorre em 30% a 50%
dos pacientes com TVP. As manifestações clínicas variam
de sintomas leves a estados mais graves como dor crônica
limitante dos membros inferiores, edema persistente da
panturrilha e úlcera cutânea. A SPT ocorre em 15%-25% dos
casos de TVP dos membros superiores13. Os dois principais
mecanismos são a obstrução venosa persistente ou residual
e o refluxo valvar14. Em um estudo prospectivo de coorte
multicêntrico dos 387 pacientes diagnosticados com TVP
sintomática dos membros inferiores, 43% desenvolveram a
SPT no período de dois anos. A síndrome foi leve em 30%
dos casos, moderada em 10% e grave em somente 3%15.
A TEV e a aterosclerose compartilham fatores de risco e
fisiopatologia que incluem inflamação, hipercoagulabilidade
e lesão endotelial. Assim uma nova abordagem em relação à
TEV está emergindo, considerando como uma doença que
contribui para uma síndrome vascular que consiste de
doença da artéria coronariana, doença arterial periférica e
cerebrovascular. Os fatores de risco para TEV como
tabagismo, hipertensão, diabetes e obesidade, sobrepõem
aos fatores de risco para aterosclerose 16 . Doenças
inflamatórias como vasculite sistêmica e a doença
inflamatória intestinal estão associadas com TEV. No estudo
ARIC concentrações séricas elevadas de proteína C reativa
(PCR), um marcador de atividade inflamatória, acima do
percentil 90 foi associado com aumento importante de TEV
comparado com percentil inferior17.
A TEV é uma afecção multifatorial que surge como
resultado de fatores genéticos e ambientais que se interagem.
Em algumas situações as trombofilias hereditárias devem
ser suspeitadas coma a causa da tromboembolia: em
pacientes jovens, história familiar de eventos
tromboembólicos, TEV idiopática ou recorrente e abortos
espontâneos de repetição. As principais trombofilias incluem
a mutação do fator V de Leiden, a mutação do gene da
protrombina e a deficiência das proteínas C, S ou de
antitrombina. A mutação do fator V de Leiden e o gene da
protrombina são as mais conhecidas que predispõem a TEV,
sendo que o fator V de Leiden está mais relacionado a TVP
do que a EP18. A prevalência das trombofilias varia com a
população estudada.
Os fatores de risco adquiridos para TEV são mais frequentes
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

do que os hereditários. A idade avançada, câncer, imobilização,
trauma recente, cirurgia ou hospitalização prolongada são
fatores de risco bem conhecidos de trombose19, 20. Entre as
neoplasias, os tumores de pulmão, ginecológico, bexiga,
testículo e o linfoma são considerados de risco alto para TEV,
porém de menor risco em relação ao de estômago e pâncreas
considerados altamente trombogênicos.
A TEV é uma preocupação em relação às mulheres
principalmente aquelas de meia idade em que o risco de
tromboembolia é considerável nas primeiras 12 semanas do
pós-operatório21. Gravidez, o uso de contraceptivo oral a
base de estrógeno e terapia de reposição hormonal são
considerados fatores de risco para TEV22. Entre as mulheres
em idade fértil o uso de contraceptivo oral permanece o fator
de risco mais frequente23.
As doenças crônicas, tais como a insuficiência cardíaca,
DPOC e as doenças inflamatórias sistêmicas também
contribuem para o risco de TEV24. Viagem aérea de trecho
longo, definida como pelo menos quatro a seis horas de vôo,
está associada com risco quase três vezes maior para TEV25.
Comparada com a raça branca, americanos da raça negra
têm uma incidência 40% maior de TEV. Além disso, uma
proporção significativamente maior de EP, incluindo a
idiopática, é observada entre as mulheres negras. A
prevalência de fatores de risco transitórios para tromboembolia
parece ser menor, enquanto que a de TEV idiopática é maior,
sugerindo que a hereditariedade pode ser um fator de risco
importante na etiologia da TEV entre negros americanos26.
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Introdução
O tromboembolismo venoso (TEV) é considerado uma
doença nosocomial evitável. De fato, TEV é a causa de morte
prevenível mais comum em pacientes hospitalizados. A
profilaxia de TEV em hospitais foi apontada como a medida
número um para aumentar a segurança dos pacientes
hospitalizados pela “Agency for Healthcare Research and
Quality”, realizado pelo Centro de Práticas Baseadas em
Evidência da Universidade de Stanford (http://
www.ahrq.gov/clinic/ptsafety). Como embolia pulmonar fatal
pode ser a primeira manifestação clínica, levando à morte de
10% dos indivíduos na primeira hora do evento, é
inapropriado aguardar o aparecimento de sintomas para
diagnosticar e tratar um episódio de TEV.
A profilaxia com anticoagulantes (exemplos: heparina não
fracionada (HNF), heparinas de baixo peso molecular (HBPM)
e fondaparina) é o modo mais efetivo de prevenir TEV.1;2
Entretanto, existe ainda extrema variabilidade em sua
utilização, refletindo distanciamento entre as recomendações
como as da 9a edição da diretriz para prevenção de TEV do
American College of Chest Physicians(ACCP)3 e a prática
clínica. Estudos têm demonstrado que a profilaxia de TEV
ainda é inadequada, mesmo em países desenvolvidos.
Embora a utilização de profilaxia ocorra em pacientes com
baixo risco, este é um problema muito menos frequente que
a subutilização. O estudo DVT free 4 foi um registro
prospectivo em 183 serviços nos Estados Unidos, com 5.451
pacientes que apresentavam TVP confirmada por
ultrassonografia. Dos 2.726 que tiveram TVP diagnosticada
no hospital, apenas 42% haviam recebido profilaxia enquanto
hospitalizados. Achados semelhantes foram observados em
oito hospitais na Suíça, nos quais, de 644 pacientes clínicos
internados considerados em risco de TEV, 45% não receberam
qualquer profilaxia. 5 O estudo IMPROVE 6 avaliou
prospectivamente 12.515 pacientes clínicos hospitalizados
em 11 países, sendo 605 pacientes no Brasil, quanto à
10

presença de fatores de risco (FR) para TEV e o uso de
profilaxia. No Brasil, em comparação ao resto do mundo,
foram encontrados mais pacientes sem qualquer FR (14%
vs. 7%; p<0,001) e menos pacientes com três a quatro FR
(20% vs. 29%; p<0,001). Provavelmente esses achados
decorrem da precária avaliação de risco para TEV, já que o
registro no prontuário dos potenciais FR para TEV não ocorre
regularmente. Em consequência, a proporção de pacientes
que receberam profilaxia foi significativamente menor no
Brasil que no mundo (36% vs. 51%; p<0,001). Outro estudo
revelou que, dentre 208 pacientes clínicos com FR para TEV,
internados em quatro hospitais de Salvador, apenas 96 (46%)
recebiam algum tipo de profilaxia, não diferindo entre
hospitais públicos e particulares.7 Além disso, ao se avaliar
a adequação da profilaxia, de acordo com a Diretriz Brasileira
de Profilaxia de TEV8, apenas um terço dos pacientes recebia
heparina em doses consideradas corretas.
Embora pareça evidente a necessidade da prevenção
destes eventos trombóticos em todo e qualquer paciente
hospitalizado, a utilização de profilaxia adequada de TEV de
acordo com critérios da diretriz do ACCP está aquém do
recomendado tanto em pacientes clínicos quanto cirúrgicos,
de acordo com o estudo ENDORSE. 9 Neste estudo,
participaram 68.183 pacientes em 358 hospitais de 32 países.
Nos 12 hospitais do Brasil, 1.295 pacientes clínicos e
cirúrgicos foram avaliados, revelando que a adequação de
profilaxia foi semelhante à média mundial e de apenas 51%.
Entre os pacientes cirúrgicos, 66% tinham risco de TEV, porém
46% estavam recebendo profilaxia. Já entre os pacientes
clínicos, 46% tinham risco de TEV e 59% destes, ou seja,
27% de todos aqueles hospitalizados estavam recebendo a
profilaxia, mostrando que a subutilização afeta tanto
pacientes clínicos quanto cirúrgicos.
O registro dos FR no prontuário pode servir como alerta
para a prescrição de profilaxia. No estudo de Kucher e col.10,
2506 pacientes foram randomizados para intervenção com
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alerta eletrônico dos médicos sobre os FR do paciente, ou
controle sem alerta, demonstrando aumento significativo do
uso de profilaxia farmacológica (13% vs. 24%; p<0,001) e
mecânica (1,5% vs. 10%; p<0,001). Houve concomitantemente
a redução da incidência de TEV em 90 dias. No entanto, a
adaptação deste estudo para incluir alertas “humanos”, quando
médicos deixavam de prescrever profilaxia em pacientes com
risco de TEV, aumentou ainda mais a adequação.11
O Estudo TEV Safety Zone Brasil envolveu 11 hospitais
brasileiros que participaram do estudo ENDORSE.12 Neste
estudo, procurou-se avaliar o impacto da implementação do
Programa TEV Safety Zone em hospitais randomizados para
receber intervenções de formas mais e menos intensivas,
estimulando a avaliação do risco de TEV dos pacientes e o
uso de profilaxia. A meta era divulgar para o corpo clínico
dos hospitais as recomendações da Diretriz Brasileira para
Profilaxia de TEV em Pacientes Clínicos 8 através da
distribuição de algoritmos de avaliação de risco e palestras
de educação continuada. Nos hospitais randomizados para
receber intervenções mais intensivas, além da realização de
mais palestras, foram criadas comissões para profilaxia de
TEV. Ao final do período, foram coletados em um único dia,
dados de 400 pacientes nos hospitais com intervenção mais
intensiva e 325 nos demais. Mostrou-se um impacto
significativo das intervenções no aumento das taxas de
adequação da profilaxia, tanto em relação aos resultados
obtidos em um momento pré-implementação (59% no estudo
ENDORSE no Brasil vs. 73%, p=0,001), quanto em relação
ao melhor desempenho quando uma comissão de profilaxia
de TEV fez parte das medidas implementadas (50% vs. 73%,
p<0,0001). Demonstra-se com isto que medidas para
sistematizar a avaliação de risco dos pacientes e para
incorporar uma comissão de profilaxia de TEV, como partes
da rotina hospitalar são efetivos em melhorar as taxas de
profilaxia em hospitais.
Há inúmeras barreiras para a implementação da profilaxia
de TEV de um modo adequado em hospitais. Exemplos
destas barreiras vão desde o desconhecimento das diretrizes,
até dificuldades socioeconômicas, passando por resistência
às mudanças de práticas, medo de sangramento com a
profilaxia, até falta de política hospitalar exigindo as
medidas.13. Na Tabela 1 estão listadas as principais barreiras
para implementação de profilaxia do TEV e suas possíveis
soluções.
Algumas sugestões para implementar um programa de
profilaxia de TEV em hospitais são listadas abaixo:
• Obter apoio da direção da instituição, fazendo dos
objetivos do programa metas específicas de qualidade do
hospital;
• Criar uma comissão para profilaxia do TEV, incluindo
minimamente para manutenção dos trabalhos um médico e
uma enfermeira, mas de preferência, na etapa de construção
do programa (e consenso sobre o protocolo), ter um grupo
multidisciplinar que inclui possivelmente cirurgião,
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fisioterapeuta, membro da qualidade hospitalar e
farmacêutico clínico;
• Criar um programa para profilaxia de TEV baseado em
passos progressivos para metas de profilaxia e melhoria da
qualidade do serviço; Conhecer o estado basal da profilaxia
na instituição. Sugere-se uma avaliação em corte-transversal
dos prontuários dos pacientes hospitalizados sobre o risco
de TEV e a utilização de profilaxia;
• Para a intervenção inicial, três pontos são essenciais: 1)
Decidir sobre uma forma padronizada de avaliação de risco
para os pacientes clínicos e cirúrgicos para o protocolo, de
preferência associada à rotina hospitalar (de enfermagem e
do médico assistente); 2) Decidir sobre as opções adequadas
de profilaxia para subgrupos de pacientes em risco,
colocando-as disponíveis na instituição; 3) Indicar uma lista
de contraindicações para profilaxia farmacológica, razões
pelas quais os métodos mecânicos ou a não utilização de
profilaxia farmacológica estaria justificada em pacientes em
risco de TEV, mesmo que temporariamente.
• Usar várias estratégias de implementação adequada à
realidade e necessidades locais. Algumas sugestões são:
alertas visuais nos prontuários médicos, algoritmos de
avaliação de risco de TEV embutidos no processo de
prescrição; prescrições padronizadas para pacientes de alto
risco de TEV (exemplos: artroplastia de quadril ou joelho e
pacientes clínicos com pneumonia); adaptação de algoritmos
de avaliação de risco de TEV que possam simplificar a tomada
de decisões sobre profilaxia (exemplo: para pacientes clínicos,
COM ou SEM risco8, e, para pacientes cirúrgicos, três níveis
de risco14; iniciar o processo por unidades de maior risco e
gradativamente envolver toda a instituição, tanto quanto
possível; criar protocolo institucional formal (por escrito) e
fazer adaptações locais, se necessário, para aumentar a
aderência às recomendações; perceber que detalhamento
de profilaxia para condições de exceção não é tão importante
quanto atingir pacientes mais prevalentes (clínicos) e de
alto risco; criar sistema para medir os progressos de
implementação e divulgar resultados para a diretoria e
profissionais atuantes (“feedback”).
Sugestões adicionais para melhorar a adequação da
profilaxia em hospitais:
• Estratégia rotineira para identificação dos fatores de
risco. A indicação de profilaxia mecânica e/ou farmacológica
em hospitais depende do tipo de doença (clínica ou cirúrgica),
tipo e duração da intervenção cirúrgica, na redução da
mobilidade (pela doença ou pelas intervenções ou
tratamentos propostos) e na presença de FR para TEV. Uma
listagem de FR adicionais para TEV é apresentada na Tabela
2. Na 9a edição da diretriz para prevenção de TEV do
American College of Chest Physicians15 é discutido o Escore
de Pádua(16) como forma de avaliação. Este avalia 14
características dos pacientes para as quais são atribuídos
pontos conforme a Tabela 3. Com um escore > 4 o paciente é
classificado como em ALTO risco de TEV, e < 4 como em
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Tabela 1. Barreiras para implementação de profilaxia do TEV e possíveis soluções13

BAIXO risco de TEV (Tabelas 2 e 3).
A decisão médica é se o paciente precisa ou não da
profilaxia farmacológica para TEV. Nesta deve constar a
avaliação de FR para trombose e para sangramento, assim
como o contexto clínico, tentando incorporar ainda os valores
e preferências dos pacientes quanto às terapias, mas deve
ao mesmo tempo ser a mais prática possível. Um algoritmo
bastante prático por classificar pacientes internados em
COM ou SEM RISCO de TEV (Figura 1) é apresentado pela
Diretriz Brasileira para Profilaxia de TEV no Paciente Clínico.8
Este é baseado em uma revisão sistemática dos FR
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associados à TEV e que, quando presentes, aumentam o
risco do paciente clínico de modo equivalente a pacientes
cirúrgicos com risco moderado a alto.17 O filtro inicial sugere
avaliar se os pacientes estão hospitalizados por doenças
clínicas, se há redução da mobilidade e a idade do paciente.
Pacientes > 40 anos e que tenham, devido à doença que
motivou a internação clínica, redução da mobilidade, devem
ser considerados, como em risco de TEV. Claro que pacientes
< 40 anos, mas com outros FR, podem desenvolver TEV,
ficando a critério do médico responsável a decisão de instituir
a profilaxia.
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

Tabela 2. Fatores de risco para desenvolvimento do TEV (arquivo pessoal)

Tabela 3. Proposta de avaliação de risco em pacientes clínicos pelo Escore de Pádua 14.
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Fig. 1. Algoritmo de avaliação de risco de Tromboembolismo Venoso no Paciente Clínico. (arquivo pessoal baseado em refência 8)

• Definição de mobilidade reduzida. A presença de outros
FR exerce influência na redução da mobilidade. O motivo
pelo qual o paciente apresenta perda da mobilidade também
é bastante variável, desde a necessidade de ter um acesso
venoso para medicação ou de oxigênio contínuo, até limitação
do movimento por astenia intensa, dores, ou ainda dispneia
aos mínimos esforços. No estudo MEDENOX18 a duração
da mobilidade de no máximo três dias foi critério de inclusão,
ou seja, foram excluídos os pacientes com perda de mobilidade
mais prolongada, o que poderia já ter propiciado o
desenvolvimento de TEV. No estudo EXCLAIM19, sobre a
extensão de profilaxia com enoxaparina em pacientes clínicos
por 4 semanas além do período inicial de 6 a 14 dias, o critério
de inclusão foi de imobilização recente, com expectativa de
ser mantida por pelo menos três dias. Mas observou-se que
a ocorrência de TEV foi maior quando havia grau de
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mobilidade nível 1 (imobilidade total no leito) ou nível 2
(imobilidade parcial, podendo andar até o sanitário), caso
houvesse outros FR para TEV associados, com câncer em
atividade, idade > 75 anos e história prévia de TEV. Sugerese, portanto, considerar o paciente que passe pelo menos
metade do tempo (excluído o período de sono) deitado ou
sentado à beira do leito, como tendo mobilidade reduzida.
Sugere-se assim que o serviço de fisioterapia crie uma
sistemática para fazer a avaliação sobre a mobilidade do
paciente ajudando na avaliação do risco de TEV.
• Avaliação do risco de sangramento. A incidência de
sangramento grave com o uso de profilaxia farmacológica é
de menos de 1%. Em um estudo avaliando mais de 10.000
pacientes clínicos hospitalizados, metade dos sangramentos
graves ocorreu em 10% daqueles com um escore de
sangramento > 7.0. (20) Os FR mais fortes (Odds ratio 3,0)
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

Tabela 4. Contra indicações absolutas e relativas ao uso de heparinas. (arquivo pessoal)

foram úlcera gastroduodenal ativa, sangramento há menos
de três meses da admissão e contagem de plaquetas <50.000/
mm3. Outros FR para sangramento foram idade >85 anos,
insuficiência hepática, insuficiência renal grave e internação
em UTI. Algumas condições representam contraindicações
absolutas e relativas ao uso de heparina, são listadas na
Tabela 4 e devem ter seu risco pesado contra os potenciais
benefícios da profilaxia.

3.

4.

5.

Conclusões
Existem vários desafios para implementar um programa
hospitalar, visando melhorar a subutilização de profilaxia de
TEV. O suporte da direção da instituição é essencial para
garantir a padronização das medidas do programa,
gerenciadas pela comissão multidisciplinar para profilaxia. É
extremamente importante tornar a avaliação de risco de TEV
fácil e alinhada com a rotina hospitalar (“automática”),
incluindo a maioria dos pacientes hospitalizados em risco e
pesando os riscos e benefícios de recomendações mais
específicas para cada paciente versus facilidade de uso e
eficiência. Divulgar as medidas do programa para o corpo
clínico é necessário para estimular o consenso e a aderência,
assim como permitir alertas e dar “feedback” ao longo do
processo de implementação. Conhecer o cenário de base e
traçar metas específicas para a utilização de profilaxia é
necessário para acompanhar o progresso das medidas no
hospital. Os esforços de implementação precisam ser
contínuos para garantir a adequação da profilaxia de TEV e
a segurança dos pacientes hospitalizados.
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A trombose venosa profunda (TVP) e o tromboembolismo
pulmonar (TEP) são espectros de um mesmo processo, a
tromboembolia venosa (TEV).
A incidência de TVP confirmada por exames de imagem,
sem a correta profilaxia, entre pacientes clínicos e cirúrgicos
gira em torno de 10 a 40%. Essa incidência sobe para 40 a
80% entre pacientes submetidos a procedimentos
ortopédicos de grande porte, politraumatizados e pacientes
com traumatismo raquimedular1-3.
Em um estudo francês realizado em 2010, a incidência de
TEV foi de 18,3 casos por 10.000 habitantes por ano,
enquanto a de TEP foi de 6 casos por 10.000 habitantes por
ano (1/3 dos casos de TEV/ano)3-5.
Pacientes internados são particularmente susceptíveis,
sendo descritas frequências entre 0,1% a 0,4% de TEV em
todas as internações, dados que podem ser ainda maiores
, pois a doença pode se manifestar após a alta hospitalar
ou pode ter manifestação subclínica1-3.
As reduções da morbidade aguda e crônica, da
mortalidade e da utilização de recursos relacionados com o
TEV reforçam a necessidade de implantar estratégias de
profilaxia pelo menos para pacientes com risco moderado
ou alto de TEV.

Classificação do risco6
1) Risco Baixo: Cirurgia menor que permite o paciente
deambular/ paciente clínico que deambula. Risco de TEV <
10%. Tratamento: Medicamentos não recomendados;
deambulação precoce
2) Risco Moderado: Maioria das cirurgias, ginecológica,
urológica. Risco TEV: 10-40%. Tratamento: Heparina de
baixo peso molecular (HBPM) ou Heparina não fracionada
(HNF).
Paciente clínico acamado ou prostado, TEV de risco
moderado mas com risco de sangramento: Tromboprofilaxia
mecânica.
3) Risco Alto: Artroplastia de joelho e quadril, cirurgia de
fratura de quadril/ politraumatismo, lesão de medula espinhal.
Risco de TEV: 40-80%. Tratamento: HBPM ou cumarínicos.
Risco alto de trombose e também de sangramento:
profilaxia mecânica
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Indicação de profilaxia de TEV em pacientes
clínicos
Os principais fatores a serem avaliados para indicar a
profilaxia ao TEV, nos pacientes internados são: motivo da
internação (ex: neoplasia, AVCI, infecção), idade,
antecedentes, nível de atividade e procedimentos
realizados.
As medidas disponíveis para a profilaxia da TEV são
divididas em métodos mecânicos e farmacológicos4,6.
Dentre as medidas mecânicas, as que merecem maior
destaque são: meia elástica de compressão gradual (MECG)
e dispositivos mecânicos de compressão pneumática
intermitente (CPI).
As meias de compressão gradual (18mmHg nos
tornozelos, 14mmHg nas panturrilhas, 8mmHg no joelho,
10mmHg na porção distal da coxa e 8mmHg na proximal)
produz aumento de 36% na velocidade de fluxo da veia
femoral. Quando a compressão é uniforme de 11mmHg, este
aumento é de apenas 10%. Entre os pacientes de baixo
risco, reduz a frequência de TVP em mais de 50% se
comparado com aqueles sem profilaxia. É importante
ressaltar a necessidade de adequar a pressão exercida pelas
meias elásticas as características pessoais de cada
indivíduo, permitindo um aumento gradual da pressão
exercida no sentido caudal, facilitando o retorno venoso.
Caso as meias estejam mal adaptadas pode ocorrer um efeito
deletério proveniente a um evento semelhante a ação de
um torniquete ao nível do joelho1,4,7.
Compressão pneumática intermitente do membro inferior
pela insuflação sequencial de cuffs: 35, 30 e 20mmHg,
respectivamente, no tornozelo, joelho e coxa aumentam em
240% a velocidade de fluxo na veia femoral. Quando
somente uma câmara é utilizada, no tornozelo, com pressão
de 35mmHg por 12s, este aumento é de 180%.
As contraindicações formais desses métodos de
profilaxia seriam: fratura exposta, infecção de membros
inferiores, insuficiência arterial periférica nos membros
inferiores, insuficiência cardíaca grave e úlcera de membros
inferiores.
As principais indicações para uso dos métodos
profiláticos mecânicos seriam a contraindicação para uso
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dos métodos farmacológicos6.
A profilaxia farmacológica na maioria das vezes é
realizada através dos antagonistas da vitamina K, sendo
necessária a dosagem laboratorial frequente do INR,
devendo manter seu alvo entre 2,0 e 3,0. Recentemente, foi
testado um alvo terapêutico mais baixo para o uso dos
antagonistas da vitamina K (INR entre 1,5 e 2,0), sendo
efetivo em relação ao placebo, mas pior que a coagulação
em níveis convencionais para prevenir novos episódios
de TEV2,5,8,9.
A Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) inibe o
Fator Xa da cascata de coagulação e é tão eficaz quanto os
antagonistas da Vitamina K na anticoagulação de longa
duração, não necessitando de monitorização laboratorial
frequente.
No caso de paciente internados, pode ser utilizado
também a Heparina Não Fracionada (HNF), que interage
com a antitrombina III, promovendo alteração na sua
conformação estrutural, acelerando a sua capacidade em
inativar várias enzimas da cascata da coagulação: fator XIIa,
fator XIa, fator IXa, fator Xa e fator IIa (trombina), entretanto
necessita de monitorização periódica (a cada 6 horas) do
TTPA6,8,9.
Recentemente, foi estudada uma nova droga, a
Dabigatrana, um anticoagulante oral que inibe diretamente a
trombina, à qual se liga com alta afinidade e especificidade,
seu pico de ação 2 a 3 horas após uso oral, com meia-vida de
12 a 14 horas, não necessitando de monitorização laboratorial
de rotina 6,9. Outra droga que vem sendo estudada é a
Rivaroxabana, um anticoagulante oral, cuja ação decorre da
inibição direta do fator Xa, atinge seu pico de ação 2,5 a 4
horas após uso oral e possui uma meia-vida em torno de 9
horas5,6.
As principais contraindicações de profilaxia
medicamentosa de TEV são: sangramento ativo, úlcera
péptica ativa, hipertensão arterial não controlada (>180x110
mm Hg), coagulopatia (plaquetopenia <100.000 ou RNI >1,5),
cirurgia craniana ou ocular há menos de 2 semanas, coleta
de líquido cefalorraquidiano há menos de 24 horas2,5,6,9.

dos pacientes em três níveis de risco tromboembólico: baixo
(Cirurgias de pequeno porte (menos de 30 minutos de
anestesia geral), em paciente ativo, com menos de 40 anos),
moderado (maioria das cirurgias gerais, torácicas,
ginecológicas e urológicas, sendo cirurgias com mais de
30 minutos de anestesia geral, em pacientes com mais de 40
anos ou que não deambule) e alto (Artroplastia de quadril
ou joelho, fratura de quadril, politrauma, trauma
raquimedualr)6,10.
A profilaxia em eventos cirúrgicos deve começar o mais
rapidamente possível, tendo tempos diferentes para cada
droga usada. A HNF deve ser iniciada 2 horas antes da
cirurgia, sendo mantida a cada 8 ou 12 horas. A HBPM
deve ser iniciada 2 horas antes da cirurgia, sendo mantidas
a cada 24 horas e os Anti-vitamina K devem ser iniciados
no pré-operatório ou às 18 horas do dia da cirurgia, sendo
mantido a cada 24 horas2,6,10.
As doses recomendadas são:
1) Enoxaparina: risco moderado: 20mg/dia; risco alto:
40mg/dia ou 30 mg 2x dia;
2) Delteparina: risco moderado: 2.500 Ul/dia; risco alto:
5.000 Ul/dia;
Em pacientes submetidos a cirurgia oncologica
abdominal ou pélvica, a profilaxia por 4 semanas reduziu a
ocorrência de TEV quando comparada a profilaxia de 1
semana. Alem disso, e interessante o uso de métodos
mecânicos associados nestes casos.
Em relação a cirurgias videolaparoscópicas, ressalta-se
que o aumento da pressão peritoneal durante o ato
cirúrgico também aumenta o risco de TEV, sendo que para
pacientes sem fatores de risco adicionais está indicado
apenas a deambulação precoce. Para os pacientes com
algum risco de TEV, as profilaxias farmacológica e mecânica
estão indicadas.
A profilaxia em pacientes submetidos a cirurgias
ortopédicas deve ser mantida por ate 35 dias apos o ato
cirúrgico, enquanto que pacientes que realizaram cirurgia
oncológica a profilaxia deve ser por até 25 dias6.

Síndrome da classe econômica
Paciente Cirúrgico
Os fatores de risco para TEV no paciente cirúrgico podem
ser classificados em dois grandes grupos:
Fatores maiores: estão relacionados com maior
possibilidade de complicações no pós-operatório, mesmo
quando apresentam-se isolados (cirurgias de grande porte,
trauma, neoplasias, evento prévio de TVP, dentre outros)10.
Fatores menores: estão relacionados com eventos
tromboembólicos quando associados a outros fatores de
risco intrínsecos ou adquiridos.
É inviável tentar estabelecer o risco individual de
tromboembolia, pois os fatores isolados são muitos e podem
se agrupar em diferentes combinações, sem que se possa
quantificar o resultado final sobre aquele paciente. Desse
modo, a conduta mais aceita atualmente é a estratificação
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Indivíduos em viagens aéreas com duração acima de
oito horas devem evitar roupas apertadas, manter hidratação
constante e manter as panturrilhas com contrações
frequentes. Para indivíduos com algum risco de TEV, está
indicado o uso de MECG ou usar uma dose profilática única
de HBPM antes do vôo6.

Referências Bibliográficas
1.

2.

Alikhan R, Cohen AT, Combe S, et al. Risk factors for venous
thromboembolism in hospitalized patients with acute medical
illness: analysis of the MEDENOX Study. Arch Intern Med
2004; 164:963-968
Faresin SM. Avaliação Pré-Operatória - Setor de Risco
Cirurgico da Pneumologia Unifesp/EPM In: Ltda r, ed. Sao
Paulo, 2005; 51 - 61
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

3.

Vitorio P, Silva C. Heparinas no tratamento e prevenção do
tromboembolismo venoso. In: Atheneu, ed. Atualização e
reciclagem -SPPT. Sao Paulo, 2001; 1-9
4. Excellence NIfHaC. Reducing the risk of venous
thromboembolism (deep vein thrombosis and pulmonary
embolism) in patients admitted to hospital. www.nice.org.uk/
guidance/CG92, 2010
5. Eikelboom JW, Hirsh J, Spencer FA, et al. Antiplatelet drugs:
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th
ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based
Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141:e89S-119S
6. Terra-Filho M, Menna-Barreto SS. [Recommendations for
the management of pulmonary thromboembolism, 2010]. J
Bras Pneumol 2010; 36 Suppl 1:S1-68
7. Leizorovicz A, Cohen AT, Turpie AG, et al. Randomized,
placebo-controlled trial of dalteparin for the prevention of
venous thromboembolism in acutely ill medical patients.
Circulation 2004; 110:874-879
8. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al. Apixaban
versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J
Med 2011; 365:981-992
9. Hankey GJ, Eikelboom JW. Dabigatran etexilate: a new oral
thrombin inhibitor. Circulation 2011; 123:1436-1450
10. Geerts WH, Bergqvist D, Pineo GF, et al. Prevention of
venous thromboembolism: American College of Chest
Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th
Edition). Chest 2008; 133:381S-453S.

Luis Paulo Tonioli
l_tonioli@yahoo.com.br

Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

19

Tromboembolismo venoso e
viagens aéreas
Adriana Ignacio de Padua 1
1

Médica assistente. Doutora em Clínica Médica pela USP. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto – Universidade de São Paulo

Introdução
Nas últimas décadas, o número de indivíduos expostos a
viagens aéreas tem aumentado consideravelmente.
Anualmente, cerca de dois bilhões de pessoas viajam em
vôos comercias e trezentos milhões de pessoas fazem vôos
prolongados / ano. 1,2
Para a maioria das pessoas, o efeito da grande altitude é
bem tolerado, entretanto em pacientes com doenças
cardiovasculares e certas pneumopatias, podemos observar
complicações como hipoxemia, risco de arritmias devido à
estimulação simpática, alterações hemodinâmicas devido ao
aumento da demanda miocárdica, além de complicações
tromboembólicas.3,4
Neste capítulo abordaremos o risco das complicações
tromboembólicas em viagens aéreas, com ênfase na
fisiopatologia, epidemiologia e principais medidas preventivas.

Fisiopatologia
A trombose venosa profunda e a embolia pulmonar
representam diferentes manifestações da mesma entidade, o
tromboembolismo venoso (TEV).
O TEV é uma entidade relativamente comum, grave,
podendo levar a morte, afetando tanto pacientes
hospitalizados ou não. Pode ser assintomático, resultando
em longo prazo em complicações tais como a hipertensão
pulmonar e a síndrome pós-trombótica.
Normalmente ocorre com maior frequência em pessoas
portadoras ou submetidas a determinadas condições.

Os fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento
do TEV são:5
• Idade avançada – acima de 40 anos.
• Situações de mobilidade reduzida.
• Obesidade.
• Presença de varizes em membros inferiores.
• Período pós-operatório.
• Fase final da gestação e pós-parto.
• Uso de anticoncepcionais orais e terapia de reposição
hormonal.
• Presença de insuficiência cardíaca.
• Presença de doença maligna (câncer) em atividade.
• História anterior de outra trombose venosa.
• Indivíduos com anormalidade genética do sistema de
coagulação (trombofilias).
• Tabagistas.
Quando saímos do nível do mar para grandes altitudes
existe uma redução da pressão atmosférica, pressão parcial
do oxigênio no ar inspirado em mmHg (PiO2), umidade e
temperatura.
A pressão do oxigênio na atmosfera, ar inspirado, alvéolo
e sangue arterial sofrem variações com a altitude conforme
mostrado pela tabela 1.
Em aeronaves comerciais a altitude equivalente máxima
permitida nas cabines pressurizadas chega até a 2439 metros
e a pressão barométrica cai para 564 mmHg (comparado com
760 mmHg ao nível do mar). A PIO2 é cerca de 108 mmHg, e
as pressões alveolar (PAO2) e arterial (PaO2) de oxigênio

Tabela 1. Efeitos fisiológicos da mudança de altitude
ALTITUDE(ft)

0
2000

PRESSÃO
BAROMÉTRICA
(mmhg)
760
707

PO2 ATMOSFÉRICO
(mmHg)

PIO2(mmHg)

PAO2(mmHg)

PaO2(mmHg)

159
148

149
138

103
94

98
90

4000
5000

656
632

137
132

128
122

85
81

80
66

6000
8000

609
564

127
118

117
108

77
69

64
60

10000

523

109

100

61

53

PIO2:pressão parcial de oxigênio inspirado; PAO2: pressão parcial de oxigênio alveolar; PaO2: pressão parcial do oxigênio no sangue
arterial.
Adaptado de Tuttle T, Ali A, Filsoof D, Higgins J. High altitude and heart disease. UptoDate (2013); 18.
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ficam em torno de 69 e 60 mmHg em indivíduos normais. A
saturação arterial de oxigênio ao nível do mar normalmente
varia entre 99 e 100 % e a 2439 metros de altitude é cerca de
90%.6
Normalmente, a altitude equivalente média fica entre 1800
a 2400 metros e a PaO2 em torno de 72 mmHg em indivíduos
normais.7
A hipóxia pode ser prejudicial especialmente para
pacientes com doenças cardiovasculares ou pneumopatias
crônicas 7,8,9 e provavelmente pode ativar o sistema de
coagulação durante a viagem.9,10 Viagens acima de 8 horas
aumentam a atividade pró-coagulante em 17% das pessoas
saudáveis, em especial nas portadoras de alguma
trombofilia, mulheres em uso de contraceptivos orais ou
submetidas a terapia de reposição hormonal.2,11
Condições de imobilidade prolongada, especialmente
nas viagens longas, aumentam a estase venosa e a atividade
pró-coagulante. A desidratação e a baixa umidade do ar
observada nas cabines das aeronaves aumentam o risco
de hipercoagulabilidade, induzindo a hemoconcentração e
hiperviscosidade. O consumo de álcool e café pode
contribuir para a desidratação, pois aumentam a diurese.
Todos estes fatores aliados são responsáveis pela maioria
dos casos de TVE, especialmente nos percursos de longa
distância.7

Epidemiologia
A incidência de TEV em viagens aéreas é relativamente
baixa 3.2 casos / 1000 pessoas / ano; porém é cerca de 3.2
vezes maior que na população saudável que não está
voando.12
Existem três principais dificuldades para se estimar a
real incidência do TEV nas viagens aéreas:7
1. A maioria dos estudos são baseados nos dados
clínicos e não em exames que confirmem o diagnóstico de
TEV.
2. Não existe um consenso entre o tempo de
aparecimento do evento tromboembólico após a viagem
aérea. Alguns estudos consideram até um dia após a viagem
de longa distância, enquanto outros consideram até um
mês após. 13,14,15A maioria dos episódios ocorrem nas
primeiras 2 semanas, com uma média de 4 dias. 2,11
3. Os resultados dos estudos diferem, alguns consideram
apenas TVP, outros apenas casos de TEP enquanto existem
estudos que abrangem ambos.
A incidência aumenta quando o tempo para aterrissagem
está incluído no estudo e está diretamente relacionado com
a duração do vôo. 8,16
O risco de TEV pode aumentar até 2 vezes em vôos de
longa distância (acima de 8 horas) e é 18% maior para cada
2 horas de aumento na duração do vôo.16
Philbrick e colaboradores8, observaram 126 pacientes
com TEV após viagens aéreas, carro, trem ou ônibus e
identificaram 7 fatores de risco para o seu desenvolvimento:
1. Tempo da viagem.
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Em viagens prolongadas (acima de 6 horas) o risco
aumenta de 2 a 3 vezes em relação a viagens curtas.
2. Idade acima de 40 anos (45% dos 126 casos de TEV
observados no estudo).
3. Mulheres que usam anticoncepcional oral ou terapia
de reposição hormonal (31% dos 126 casos, um risco
aumentado de 2 a 4 vezes).
4. Presença de varizes de membros inferiores (19% dos
casos).
5. Obesidade (IMC maior que 30).
6. Trombofilia (6% dos casos).
7. Outros fatores de risco tais como pequena ou alta
estatura (7% dos casos).

Prevenção do TEV em viagens aéreas
As medidas de prevenção do TEV em viagens aéreas
podem ser descritas em duas categorias, profilaxia
individual e medidas de proteção ambiental.7
As medidas de proteção ambiental incluem manter a
pressão da cabine em condições hipobáricas (1,8-2,5 km
altitude), evitar a desidratação, adequando a umidade do
ar e encorajando os passageiros a ingerirem água e evitarem
o uso de café e bebidas alcoólicas.
As medidas de profilaxia individual incluem ações
coletivas e específicas para passageiros portadores de
situações especiais e encontram-se listadas abaixo:
• Realização de pequenas caminhadas rotineiramente a
cada hora no avião, em viagens acima de 4 horas, quando
as condições de vôo permitir.
• Movimentação ativa dos pés e pernas durante o período
em que estiver sentado.
• Utilização de roupas confortáveis e mais largas durante
a viagem.
• Hidratação vigorosa.
• Evitar o uso de bebidas alcoólicas e café durante as
viagens, pois elas aumentam a diurese e favorecem a
hemoconcentração.
• Evitar o uso de comprimidos para dormir, para impedir
períodos longos de imobilização.
• Os pacientes portadores de fatores de risco elevado
(cardiopatia, pneumopatia crônica, história anterior de
eventos tromboembólicos) devem procurar assistência
médica antes da viagem para as devidas recomendações.
Podem ser utilizadas meias elásticas com compressão
graduada entre 15 e 30 cmHg, particularmente na presença
de varicosidade e edema de membros inferiores.
As medicações anticoagulantes profiláticas são
reservadas para os pacientes de alto risco e devem ser
prescritas individualmente. A utilização de medicações
antiagregantes plaquetárias, tais como aspirina,
clopidogrel, não reduz a incidência de TEV em pacientes
de alto risco.
A suplementação de oxigênio durante o vôo deve ser
realizada nos casos indicados. Pacientes que necessitam
de oxigenoterapia domiciliar contínua, devem ser orientados
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quanto a suplementação da oxigenoterapia durante o vôo.
Habitualmente, pacientes com PaO2 abaixo de 72 mmHg em
ar ambiente ao nível do mar deveriam usar oxigênio
suplementar em viagens aéreas.6

Conclusão

16.

Chandra D, pariniE, Mozaffarian D. Meta-analysis:travel
and risk for venous thromboembolism. Ann Intern Med
(2009); 151:180-190.
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O risco de TEV durante viagens aéreas está aumentado,
principalmente em vôos mais prolongados (acima de 8
horas).
Indivíduos saudáveis não necessitam utilizar medidas
terapêuticas profiláticas, porém devem ser orientados
quanto a medidas preventivas gerais como evitar períodos
de imobilidade prolongada e prevenir a desidratação.
Viajantes com alto risco de desenvolver TEV devem ser
orientados por uma equipe médica especializada quanto à
necessidade de profilaxia mecânica ou medicamentosa,
principalmente em longas viagens.
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Introdução
Os métodos de imagem têm por objetivo, quando
indicados a partir de uma conduta clínica adequada,
confirmar ou excluir a suspeita de tromboembolismo
pulmonar (TEP), e eventualmente estabelecer diagnóstico
alternativo ou adicional. Vários métodos de imagem vêm
sendo usados para a avaliação da trombose venosa profunda
(TVP) e do TEP, incluindo o estudo radiográfico convencional
(RX) do tórax, ultrassonografia/ecocardiografia, exames de
medicina nuclear, angiografia pulmonar, tomografia
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM).
A estratégia na escolha do método de imagem preferencial
e a sequência de outros, eventualmente necessários,
depende de uma série de fatores como a probabilidade clínica,
sinais de TVP, dosagem do D-dímero, a condição clínica do
paciente, a disponibilidade do método, os riscos associados
à radiação ionizante e aos meios de contraste, além do custo/
benefício de cada modalidade.

Estudo radiográfico convencional
de tórax
Tem baixas sensibilidade e especificidade, podendo ser

normal em cerca de 12% dos pacientes com TEP 1,2. Apesar
da maioria dos pacientes apresentar RX de tórax anormal,
os achados tendem a ser variados e não específicos.
Mesmo sinais clássicos, como proeminência da artéria
pulmonar (Sinal de Fleischner), oligoemia regional (Sinal
de Westermark) e a consolidação focal subpleural (corcova
de Hampton) (Figura 1) não permitem uma afirmação
categórica, com sensibilidades que variam de 10 a 36% e
especificidade de 70-92% 1. Entretanto, o RX de tórax
permanece útil nos pacientes com suspeita de TEP por
duas razões: excluir diagnóstico de outras causas que
podem simular TEP, como pneumonia e pneumotórax e,
quando normal, reforçar o recurso da cintilografia
pulmonar V/Q 3.

Angiografia Pulmonar
Durante muito tempo foi considerada o método padrãoouro para o diagnóstico de TEP, demonstrando diretamente
o defeito de enchimento ou a oclusão arterial, sendo no
entanto pouco utilizada, mesmo em meios acadêmicos, por
ser invasiva, não destituída de complicações, dependente
de profissional habilitado e disponível, além do alto custo.

Fig. 1: Estudo radiográfico convencional do tórax nas incidências frontal (A) e perfil (B) evidenciando consolidação periférica de
configuração grosseiramente triangular no lobo inferior direito (Corcova de Hampton) em paciente com dor torácica aguda em uso de
anticoncepcional oral.
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Apresenta algumas vantagens como a visibilização do
sistema venoso e a obtenção de dados hemodinâmicos, além
de promover a oportunidade de tratamento no mesmo
procedimento. Na prática, estas informações podem ser
obtidas de forma fidedigna por outros meios, fazendo com
que a angiografia pulmonar atue praticamente como método
intervencionista terapêutico3.

alterações perfusionais persistem na evolução do TEP6. A
tomografia computadorizada por emissão de fótons únicos
(SPECT), possui maior acurácia que a Cintilografia V/Q,
podendo detectar anormalidades subsegmentares nas
porções periféricas pulmonares7. Questiona-se apenas o
quanto o SPECT poderá diminuir as limitações inerentes de
um teste funcional e indireto.

Cintilografia ventilação-perfusão (V/Q)

Tomografia computadorizada

A cintilografia V/Q era o teste de imagem mais utilizado na
avaliação do TEP, antes da introdução da angiotomografia
computadorizada (ATC). O diagnóstico baseia-se em achados
indiretos por ser um teste funcional, em que a correlação
entre os estudos da ventilação e da perfusão permite inferir
a probabilidade de TEP. (Figuras 2 e 3). Os valores preditivos
positivo e negativo da cintilografia V/Q são elevados, em
torno de 90%, em pacientes com alta e baixa probabilidade
clínica 4 . Lamentavelmente, em dois terços dos casos
suspeitos, o resultado é inconclusivo/indeterminado, sendo
incapaz de sugerir diagnósticos alternativos5.
A cintilografia V/Q faz menos diagnósticos que a ATC,
pelo alto percentual de resultados inconclusivos/
indeterminados, dependendo de quem interpreta (baixa
concordância entre os observadores), diferentemente da
ATC. Contudo, tem espaço na avaliação do TEP,
principalmente quando o RX é normal,nos casos de alergia
ao iodo, insuficiência renal, e na tentativa da redução de
dose de radiação.
Existe referência sobre a utilidade da cintilografia V/Q na
avaliação prognóstica da hipertensão pulmonar, quando

A ATC pode ser atualmente considerada o principal
método de investigação por imagem na suspeita de TEP,
principalmente quando realizada em aparelhos com múltiplas
fileiras de detectores (TC multidetectores ou multislice)8. O
TEPapresenta-se na ATC como falha de enchimento ou
obstrução completa, que a depender da sua configuração
pode inferir TEP agudo ou crônico (Figuras 4 e 5). A aquisição
volumétrica dos tomógrafos multidetectores e o uso de
ferramentas disponíveis nas estações de trabalho
possibilitou uma avaliação pormenorizada da vascularização
pulmonar em diferentes planos, utilizando técnica de
projeção de intensidade máxima (MIP), reconstruções
curvilíneas (curved) e em “roda de moinho” (paddle wheel)
que demonstra o vaso no seu eixo longitudinal (Figura 6).
Estes recursos técnicos aumentam a sensibilidade do
método e minimizam as armadilhas diagnósticas, reduzindo
o número de exames falsos-positivos e falsos-negativos.
O estudo PIOPED II demonstrou valor preditivo positivo
para a ATC próximo a 100% para detecção de êmbolos nas
artérias pulmonares principais e lobares, sendo menor nos
níveis segmentares distais e subsegmentares9. Ainda sim,

Fig. 2: Cintilografia V/Q normal demonstrando concordância entre os estudos de perfusão (A) e ventilação (B), inferindo baixa probabilidade
de tromboembolismo pulmonar.
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Fig. 3: Cintilografia V/Q demonstrando (A) distribuição heterogênea do radiofármaco pelo parênquima pulmonar bilateral, com áreas
subsegmentares de hipoperfusão nos lobos inferiores, principalmente à esquerda. (B) Estudo de ventilação discordante do estudo perfusional
sugerindo tromboembolismo pulmonar agudo.

Fig. 4: Esquemas e imagens de ATC Pulmonar demonstrando várias formas de tromboembolismo pulmonar agudo. (A) Defeito de
enchimento central (seta), (B) defeito de enchimento excêntrico, mas com ângulos agudos no contato com a parede do vaso (setas), (C)
oclusão completa com dilatação do vaso (seta) e (D) falha de enchimento central no eixo longitudinal do vaso (seta).
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Fig.5: Esquemas e imagens de ATC Pulmonar demonstrando várias formas de tromboembolismo pulmonar crônico. (A) Defeito de enchimento
com recanalização irregular ou excêntrica do vaso (setas), (B) oclusão completa com redução do calibre do vaso (setas), (C) defeito de
enchimento linear com configuração de septo (seta) e falhas de enchimento excêntricas e irregulares no eixo longitudinal do vaso.

Fig. 6: Reconstrução usando técnicas de projeção de intensidade máxima (MIP) e “em roda de moinho” (paddle wheel), demonstrando
extensas falhas de enchimento nos ramos arteriais pulmonares bilateralmente, mais extensas à direita, caracterizando tromboembolismo
pulmonar.

apresenta índices bastante satisfatórios em exames realizados
sem limitações técnicas nos equipamentos a partir de 64
fileiras de detectores. Nos casos de exames falsos-positivos,
as maiores causas são impacção mucoide brônquica,
identificação equivocada/confusão com veia, bifurcação
vascular arterial, linfonodos, artefatos de fluxo determinados
por aumento localizado da resistência vascular pulmonar, além
dos artefatos de movimento causados pela pulsação
26

cardiovascular e pela respiração. A ATC negativa, na
ausência de limitações técnicas, tem valor preditivo negativo
de 96-99%9,10. Apesar disto, falsos-negativos podem ocorrer,
geralmente decorrentes de alterações arteriais mais periféricas
(vasos de menor calibre) e do nível de experiência do
radiologista, sendo que nestes casos específicos o grau de
suspeita clínica é fundamental.
Os exames inconclusivos dependem do nível tecnológico
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

do equipamento utilizado e das condições do paciente, tais
quais incapacidade de apneia adequada e obesidade. A maioria
dos exames inconclusivos decorre de artefatos causados por
movimentos respiratórios do paciente ou da não contrastação
adequada das artérias pulmonares 11,12.
Além da demonstração da lesão, a ATC permite avaliar as
dimensões dos ventrículos direito (VD e esquerdo (VE), sua
razão (VD/VE), a posição do septo interventricular, o calibre
da artéria pulmonar e da veia ázigos e ainda detectar derrame
pleural e infarto pulmonar13. Consolidação periférica com
lucências centrais são altamente sugestivas de infarto
pulmonar14. Além destes achados, podemos acrescentar

formato triangular com contato nítido com o plano pleural.
Tendo em vista estas características, algumas vezes a suspeita
do TEP parte da imagem do infarto pulmonar detectada numa
TC de tórax, muitas vezes sem contraste, realizada com outra
finalidade ou suspeita diagnóstica (Figuras 7 e 8).
Deste modo, a ATC tornou-se o principal método de
imagem na avaliação do TEP por ser disponível, de rápida
execução, boa relação custo/benefício, elevada concordância
interobservador, além de possibilitar diagnóstico alternativo
ou adicional e pesquisa de TVP15.
A perfusão pela TC apresenta limitações, especialmente
no TEP agudo, sendo que a TC de dupla energia abre espaço

Fig. 7: Imagem axial de tomografia computadorizada com janela pulmonar evidenciando foco de consolidação com lucências centrais, de
formato triangular, localizado na periferia do lobo inferior direito, estabelecendo contato com o plano pleural, sugestivo de infarto
pulmonar (seta).

Fig. 8: Imagens axial (A) e coronal (B) demonstrando área de consolidação com lucências centrais, com formato de cone truncado localizada
na periferia do lobo inferior direito, estabelecendo amplo contato com o plano pleural, e reconstrução tridimensional (C) demonstrando as
falhas de enchimento nos ramos arteriais correspondentes, caracterizando tromboembolismo pulmonar com consequente infarto.
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futuro para esta avaliação, principalmente quando existe oclusão
completa vascular, assim como para o estudo da ventilação16.

Ressonância nuclear magnética
A RM pulmonar está em fase de progresso técnico,
utilizando sequências com tempo de aquisição mais curtos,
possibilitando que os pacientes tolerem o tempo de apneia,
embora o tempo de realização do exame ainda seja
considerado longo, especialmente quando comparada a
ATC. Outra desvantagem da RM é a resolução espacial que
não atinge o nível da ATC. Entretanto, é um recurso
importante por não utilizar radiação ionizante e no caso de
pacientes com alergia ao iodo.
Um protocolo de avaliação básica do TEP consiste de
imagens de RM em tempo real, perfusão pela RM e
angioressonância magnética (ARM) arterial pulmonar, podendo
facilmente ser estendido para satisfazer demandas individuais
como a avaliação da função cardíaca direita e esquerda ou a
visibilização das veias abdominopelvicas e dos membros
inferiores, com tempo de exame estimado em até 20 minutos17.
O estudo multicêntrico PIOPED III, realizado para avaliar
o papel da ressonância magnética no diagnóstico de TEP,
concluiu que o seu uso deve ser considerado apenas em
centros onde é rotineiramente utilizada e quando os exames
padrões estão contra-indicados18.

Ultrassonografia / Ecocardiografia
A ultrassonografia Doppler venosa de membros inferiores
(US MMII) com compressão está dentro do contexto da
doença tromboembólica e pode ser incluída no algoritmo da
avaliação da TVP 15,19. Em pacientes com suspeita de TVP, a
US MMII é o primeiro teste para excluir a doença. A US MMII
negativa está associado a baixo risco da trombose venosa
nos três meses seguintes19. A ecocardiografia transtorácica e
transesofágica têm papel importante na avaliação da função
cardíaca para estimar a gravidade do TEP 7.

Situações especiais
TEP incidental
Houve um aumento do número de detecção de TEP em

pacientes assintomáticos realizando a TC por outras razões.
Pacientes internados têm incidência maior (4-5%) de TEP, já
que muitos têm fatores de risco como neoplasia, cirurgias
recentes e distúrbios de coagulação7. A incidência de TEP
em pacientes com neoplasia conhecida é estimada em cerca
de 4%, o que torna fundamental a busca objetiva deste
achado nos exames realizados com contraste.
TEP subsegmentar
O verdadeiro entendimento das consequências de um
TEP pequeno é difícil 7. A detecção do TEP subsegmentar
isolado aumentou com a evolução tecnológica. Existe uma
concordância da maioria dos autores de que este achado
deve ser valorizado nos pacientes que apresentam TVP
concomitante, reserva cardiopulmonar inadequada ou
história de TEP recorrente por trombofilia 20.

Gravidade
A sobrecarga cardíaca direita aguda pode ser inferida na
ATC pelas dimensões das câmaras cardíacas direitas e o
desvio do septo interventricular, com abaulamento no
sentido do VE. Outros achados que indicam disfunção são
o aumento do calibre da veia cava superior e da veia ázigos,
dilatação da veia cava inferior e refluxo do contraste para a
mesma 7. A razão VD/VE é proporcional à sobrecarga, estando
alterada quando maior que 1,0, e inferindo alta gravidade
quando maior que 1,5 21, sendo associada com mortalidade a
curto prazo22. Alguns autores sugerem ainda que a razão
VD/VE associada ao diâmetro da ázigos é um preditor
importante de mortalidade no TEP grave 23 (Figura 9).
A carga trombótica (quantificação da obstrução arterial
pulmonar) através de escores também pode ser usada para
acessar a magnitude ou gravidade da embolia. Entretanto, sua
utilidade clínica é incerta. A decisão de anticoagulação é baseada
na presença do êmbolo, mais do que a carga trombótica7. O
índice de obstrução maior que 40% está presente em mais de
90% dos pacientes com dilatação do VD 24.
A ATC sincronizada com os batimentos cardíacos do
paciente (ECG-gated) permite a avaliação da função
cardíaca, inclusive estimando as frações de ejeção dos
ventrículos 7.

Fig. 9: Aumento da razão VD/VE (A) e inversão do septo interventricular (B) que encontra-se abaulado no sentido do ventrículo esquerdo,
inferindo sobrecarga das câmaras esquerdas e possível mau prognóstico.
28

Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

Atc Arterial + Venosa MMII
Uma parte integrante do diagnóstico da TVP era a
venografia convencional, que foi substituída pela US MMII15.
Na suspeita clínica de TVP, o US MMII tem sensibilidade e
especificidade maiores que 90%. Nos casos de menor
suspeita, em pacientes assintomáticos ou em pacientes com
TVP não oclusiva, a US MMII é menos fidedigna15. Em 1998,
Loud e cols realizaram a venografia por TC e concluiram que
esta demonstrava as alterações com concordância entre os
métodos25. O PIOPED II mostrou concordância de 95% entre
o US e a ATC venosa26. Entretanto, a ATC venosa dos MMII
gera maiores tempo de exame, custo e dose de radiação,
enquanto que a US é bem aceita por ter menor custo e não
usar radiação ionizante15.
O uso combinado da ATC arterial pulmonar com a venosa
pélvica e de MMII apresenta como vantagens aumento no
diagnóstico da doença tromboembólica e aumento de 5 a 27%
do número de pacientes com necessidade de anticoagulação.
Dos pacientes com doença tromboembólica, 8% apresentam
apenas TVP de membros inferiores, sem TEP26.
Argumentos contra o uso combinado da ATC arterial e
venosa são que menos de 1,5% dos pacientes com ATC
pulmonar negativa ou mesmo cintilografia V/Q negativa
desenvolvem evidência clínica de TEP nos três meses seguintes
e, destes, menos de 0,5% têm embolia pulmonar fatal27.
Em resumo, a US e a ATC venosa MMII têm sensibilidade e
especificidade semelhantes, sendo que a US é mais barata e
não usa radiação. A vantagem da ATC venosa é que no mesmo
momento avaliam-se as artérias pulmonares e as veias dos
MMII, devendo ser usada quando há necessidade objetiva da
avaliação venosa e quando a preocupação com a radiação for
secundária. Caso contrário, recomenda-se o uso da US MMII.

Dose
Atualmente, existe uma grande preocupação sobre os
possíveis danos a longo prazo decorrentes da radiação
proveniente de exames de diagnóstico por imagem28-31. A
dose de radiação de uma ATC pulmonar pode variar de 0,8 a
40,0 mSv. Seguindo o princípio que tem como objetivo
minimizar as doses de radiação nos pacientes, sem prejuízo
da acurácia diagnóstica (ALARA - As Low As Reasonably
Achievable), vários trabalhos vem sendo publicados
propondo protocolos otimizados com baixa dose para várias
finalidades, incluindo a avaliação do TEP32,33. Existe uma
preocupação ainda maior nos jovens, especialmente
mulheres, com alguns trabalhos propondo a utilização de
proteção das mamas com bismuto para ATC pulmonar34.
Nas gestantes, deve-se levar em consideração possíveis
danos ao feto determinados pela exposição à radiação
ionizante e ao iodo, sendo que todos os recém-nascidos
devem ser submetidos à avaliação de função tireoidiana pelo
risco de hipotireoidismo. Sabe-se que a gestação está
associada a uma prevalência cinco vezes maior de TEV e
TEP, sendo uma das principais causas de morte materna.
Apesar do diagnóstico por imagem ter papel fundamental
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neste cenário, não existem atualmente, no Brasil, orientações
amplamente aceitas. Os modelos britânico e americano
divergem na sequência dos exames de imagem a serem
empregados 35-37. No modelo britânico, as pacientes com baixa
probabilidade pré-teste e d-dímero normal não são submetidas
a exames de imagem subsequentes. As demais pacientes, de
moderado e alto risco, devem ser submetidas à US Doppler
MMII. Caso o exame seja positivo, institui-se a terapia. Caso
seja negativo, recomenda-se a realização de ATC pulmonar,
com cuidados com a dose e volume de contraste.36

Alergia ao iodo
Nos pacientes com risco alérgico leve, preconiza-se
preparo anti-alérgico. Nos demais, podem-se utilizar outros
recursos como a RM e a cintilografia V/Q. Outra opção seria
a realização da ATC com gadolínio38.
Nos pacientes com insuficiência renal, a avaliação parte da
dosagem sérica da creatinina e do seu clearance. Na contraindicação da ATC, a cintilografia V/Q pode ser empregada.
Considerando também que o uso do gadolínio é contraindicado, uma alternativa que vem sendo desenvolvida é a
aquisição das imagens em sequências, voltadas para avaliação
dos ramos de grande calibre (Bright Blood)21.
A incidência de TEP e TVP em pacientes de Unidades de
Tratamento Intensivo é estimada em 13-30%. De modo geral,
não é seguro transportá-los até o departamento de
Radiologia, além da alta taxa de exames tecnicamente
insatisfatórios por suas condições clínicas 7,15. A dosagem
do d-dímero tem menor valor diagnóstico nestes pacientes,
apresentando-se elevada por uma série de outros fatores. As
recomendações do PIOPED II e da Sociedade Fleischner para
estes pacientes é a ecocardiografia e o US-Doppler MMII no
leito4,7,15. Se negativos, sugere-se ATC pulmonar, que também
pode ser útil para diagnósticos alternativos ou adicionais.
Apesar da disponibilidade de tecnologia médica
sofisticada, o atendimento adequado ao paciente ainda
depende da história clínica e do exame físico, evitando assim
solicitações de exames de imagem sem indicações precisas,
transformando métodos de confirmação diagnóstica em
exames de triagem.
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Introdução
O tromboembolismo pulmonar (TEP) faz parte de uma
condição clínica que, associada à trombose venosa profunda
(TVP), é denominada tromboembolismo venoso (TEV)1.
O tromboembolismo venoso (TEV) tem uma incidência
anual de casos 1-2 / 1000 pessoas, que aumenta 1% por ano
em maiores de 75 anos. Um terço dos pacientes com TEV
cursam com TEP que é a manifestação mais grave, com uma
mortalidade de 30%. O TEP muitas vezes é subdiagnosticado
devido a sua apresentação clínica variável e inespecífica. O
reconhecimento de sinais e sintomas do TEP pode reduzir o
atraso diagnóstico e com isso reduzir a morbimortalidade
associada, uma vez que o diagnóstico correto e o tratamento
imediato reduzem a mortalidade.1,2,3
A incidência real do TEP no Brasil e no mundo está
provavelmente subestimada. Os estudos epidemiológicos
no Brasil são raros e mostram uma prevalência entre 3,9% a
16,6%, dados estes similares aos Estados Unidos da América
(EUA) com prevalência entre 3,4% a 14,8%.1
Devido, provavelmente, à melhoria dos recursos
diagnósticos e do tratamento, a mortalidade por TEP tem
diminuído nas últimas décadas (redução de 0,8% na
prevalência e 3,5% nos casos de TEP fatal).1 Cabe ressaltar
que em estudos de autópsias a taxa de TEP sem suspeita
clínica antes do óbito é ainda elevada (67% a 91%),
aumentando as taxas da doença não diagnosticada e portanto
não tratada, refletindo na alta mortalidade do TEP.1

O Papel da Trombólise no TEP Agudo
Os trombolíticos são agentes que aceleram a lise de
trombos e êmbolos, através da ativação do plasminogênio
em plasmina, promovendo a hidrólise da fibrina.3
O uso de trombolíticos no TEP agudo induz a rápida
resolução dos êmbolos pulmonares, com consequente
melhora da perfusão pulmonar, detectadas através de
angiografia, cintilografia pulmonar e por parâmetros
hemodinâmicos como a disfunção do ventrículo direito.1 Há
também, melhora rápida dos sintomas como dispnéia, dor
torácica, tolerância ao exercício, prevenção de recorrência
do embolismo pulmonar e diminuição da mortalidade 3,4.
Apesar dos benefícios relatados, os trombolíticos podem
causar danos fatais, como hemorragia, sendo a intracraniana
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considerada a principal complicação.3,5
A decisão do uso do trombolítico além do uso da heparina
no TEP agudo necessita de uma avaliação individualizada
dos riscos.6,7
Em pacientes com instabilidade hemodinâmica ou choque,
o uso de trombolíticos é recomendado (salvo
contraindicações) principalmente devido à alta mortalidade
neste grupo. Os pacientes com pressão arterial normal e
função de ventrículo direito preservada apresentam bom
prognóstico com a anticoagulação sistêmica, não sendo
portanto indicado trombólise.3, 8
Enquanto a anticoagulação sistêmica com heparina
previne a recorrência do TEP, a trombólise leva a remoção
parcial do êmbolo com consequente redução da sobrecarga
e a reversão da dilatação do ventrículo direito (VD)1.

Indicações de Trombólise
Conforme descrito por Jaff et al. (American Heart
Association 2011) para julgar a necessidade de trombólise,
dois critérios podem ser utilizados 3 :
1) Evidência de comprometimento circulatório (qualquer
episódio de hipotensão ou choque persistente), insuficiência
respiratória (hipoxemia com saturação de O2 menor que 95%,
desconforto respiratório avaliado pela escala de Borg).
2) Evidência de lesão moderada a grave de ventrículo
direito (qualquer grau de hipocinesia, retificação de septo
interventricular, ou pressão sistólica do ventrículo direito
maior que 40 mmHg).
O American College of Chest Physicians (ACCP), em 2012,
recomenda as seguintes diretrizes para a realização da terapia
trombolítica, de acordo com os níveis de evidência 9:
(1) Em pacientes com embolia pulmonar aguda
associado à hipotensão (por exemplo, PAS <90 mmHg),
sem risco de sangramento, é indicada a terapia
trombolítica sistêmica (grau 2C).
(2) Na maioria dos pacientes com embolia pulmonar aguda
não associada à hipotensão, não é recomendado a terapia
trombolítica sistêmica (grau 1C).
(3) Em pacientes selecionados com embolia pulmonar
aguda, sem hipotensão, com baixo risco de sangramento,
mas com um risco elevado para o desenvolvimento de
hipotensão, está indicada a terapia trombolítica (grau 2C).
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TABELA 1: Agentes fibrinolíticos no TEP.
FIBRINOLíTICOS

APROVADO FDA

Estreptoquinase

Sim

Uroquinase

Sim

ATIVADOR DIRETO
DO PLASMINOGÊNIO
Não

DOSE
250000 UI bolus

ESPECIFICIDADE
FIBRINA
(-)

Não

100000/h 12-24H
4400/kg bolus

(-)

4400/kg 12-24h
100mg IV 2h

Alteplase

Sim

Sim

Reteplase

Não

Sim

1 bolus 10/U e
repetir 30 min

(+)

Tecneteplase

Não

Sim

30-50mg bolus

(+++)

Adaptado: American Heart Association 2011

3

(4) A administração do trombolítico deve ser realizada em
curtos períodos de infusão (por exemplo, uma infusão de
2h) (grau 2C).
(5) Em pacientes com embolia pulmonar aguda, quando
um agente trombolítico é indicado, a administração deve ser
realizada através de uma veia periférica. Administração
central não é considerada necessária (grau 2C).
(6) Em pacientes com embolia pulmonar aguda associado
à hipotensão e que tenham contraindicações à trombólise,
ou falha desta, indica-se a remoção do trombo por cateter
em centros especializados (grau 2C).
(7) Em pacientes com embolia pulmonar aguda associada
à hipotensão, está indicada embolectomia pulmonar cirúrgica
(caso haja contraindicações para trombólise, ou se a
trombólise ou a embolectomia por cateter falharem), desde
que em centro cirúrgico competente e com recursos
disponíveis (grau 2C).
Conforme Diretrizes da Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia (SBPT) em sua publicação sobre
Recomendações para o manejo de TEP 2010, os pacientes
com diagnóstico de TEP estáveis hemodinamicamente, com
disfunção de ventrículo direito, salvo contraindicações,
poderiam beneficiar-se do uso de trombolíticos (grau B).
Porém, não há estudos que comprovem a redução da
recorrência e mortalidade, não sendo portanto, indicado em
todos os casos 1,3.
Os trombolíticos utilizados no TEP são: estreptoquinase
(250.000UI dose inicial, seguida de 100.000UI/h por 24hs,
uroquinase (4.400UI/kg de peso em dose inicial seguida de
2.200 UI/Kg por 12 horas, Alteplase (rtPA) 100mg em 2 horas
(Tabela 1).
A heparina pode ser utilizada juntamente com a Alteplase,
porém não pode ser associada à estreptoquinase ou
uroquinase.1
A administração precoce do trombolítico permite maior
probabilidade de reperfusão. No caso de reanimação
cardiorrespiratória, está indicada uma dose de 50 mg de
Alteplase em infusão rápida , no caso de forte suspeita de
TEP maciça e risco de morte eminente. Naqueles que não
responderam à administração de trombolíticos, pode-se
utilizar uma segunda dose de outro trombolítico diferente da
primeira infusão.1
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Estratificação de risco
A American Heart Association, em 2011, publicou uma
estratificação de risco para pacientes com embolia pulmonar
aguda.
Os fatores a serem considerados na estratificação de risco
são:9
· Sinais vitais (taquicardia, taquipnéia, hipotensão com
indicação de vasopressores).
· Ecocardiograma (aumento de ventrículo direito,
hipocinesia).
· Biomarcadores (BNP, troponina ).
· Presença de comorbidades e reserva cardiopulmonar.
· Oxigenação e risco de sangramento.

Contraindicações aos trombolíticos
As contraindicações da terapia trombolítica devem ser
analisadas individualmente e baseadas quanto aos riscos e
benefícios gerados a cada paciente.

Mortalidade associada à trombólise no TEP
Agudo
A mortalidade intra-hospitalar por TEP atinge 30% em
pacientes com eventos agudos associado à instabilidade
hemodinâmica.1
Os altos níveis de troponina I e peptídeo natriurético
cerebral (BNP), também estão relacionados à maior risco de
mortalidade em pacientes com TEP.10 Qualquer elevação nos
níveis da troponina aumenta em cinco vezes o risco de
morte.4,11
Um grande estudo realizado pelo International
Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER),
demonstrou que pacientes normotensos que apresentavam
disfunção do ventrículo direito, tinham duas vezes mais
chances de morrer. A dilatação do ventrículo direito (razão
do diâmetro do ventrículo direito sobre o diâmetro do
ventrículo esquerdo >0,9) detectada pela tomografia de tórax,
é encontrada em 64% dos pacientes com TEP e está associada
a aumento da mortalidade por TEP em 30 dias.1
Apesar da anticoagulação, a mortalidade dobra no TEP
submaciço com pressão arterial sistêmica preservada e
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ALGORITIMO DE TRATAMENTO PARA EMBOLIA PULMONAR
EP SUBMACIÇA SEM DVD
+

(EP BAIXO RISCO)

EP SUBMACIÇA COM DVD* (ECO

PRESSÃO SITÓLICA

ANORMAL OU BIOMARCADORES +)

<90MMHjG POR > 15MIN







ANTICOAGULAÇÃO

ANTICOAGULAÇÃO

ANTICOAGULAÇÃO

COM HEPARINA

COM HEPARINA

COM HEPARINA


AVALIAR GRAVIDADE DO CASO: SUGERE
BENEFÍCIOS COM TROMBOLÍTICOS?


1- EVIDÊNCIA DE CHOQUE OU FALÊNCIA RESPIRATÓRIA. (PAS <90 MMHG OU
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA: SATO2 <95%, CONFUSÃO MENTAL)
2- EVIDÊNCIA DE MODERADA A GRAVE DVD: HIPOCINESIA OU PSVD >40MMHG




SEM CONTRAINDICAÇÕES
AO TROMBOLÍTICO



FIBRINÓLISE
Adaptado de AHA, publicado em 20113
DVD: DISFUNÇÃO VENTRICULAR DIREITA
EP EMBOLIA PULMONAR

CONTRAINDICAÇÕES:
ABSOLUTAS:
· Hemorragia intracraniana prévia, AVC isquêmico dentro de 3 meses.
· Defeitos estruturais vasculares cerebrais conhecidos (malformação arteriovenosa por exemplo).
· Neoplasia maligna intracraniana conhecida. Cirurgia recente cerebral ou invadindo o canal espinhal e TCE
fechado ou trauma facial recente com evidência radiológica de fratura.
· Suspeita de dissecção de aorta, sangramento ativo ou diátese hemorrágica.
RELATIVAS:
· Idade maior que 75 anos; demência; AVC isquêmico remoto ( mais que 3 meses).
· Uso atual de anticoagulação; gravidez; punção vascular em vaso não compressível; reanimação
cardiopulmonar prolongada ( mais que 10 min); sangramento interno recente (2-4 semanas); cirurgia de
grande porte dentro de 3 semanas; história de hipertensão arterial crônica mal controlada.

disfunção de ventrículo direito. A taxa de mortalidade é ainda
maior em pacientes que apresentam hipotensão grave.12
No registro multicêntrico japonês de TEP agudo, no TEP
submaciço, não houve diferença significativa na taxa de
mortalidade hospitalar entre pacientes com trombólise (8%)
e sem trombólise(4%)13. Em outro estudo japonês, não houve
benefícios significativos na taxa de mortalidade quando a
trombólise foi comparada com a anticoagulação entre casos
de TEP submaciço14.
Um estudo com 2392 pacientes com TEP agudo do registro
ICOPER foi realizado com 108 (4,5%) pacientes com TEP
maciço (pressão arterial sistólica < 90 mm Hg) e 2284 (95,5%)
pacientes com TEP não maciço (pressão sistólica > 90 mm
Hg). As taxas de mortalidade em 90 dias foram de 52,4% e
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14,7% respectivamente. Trombólise foi realizada em 33
pacientes, embolectomia em 3 pacientes e embolectomia por
cateter em 1 paciente. Taxas recorrentes de tromboembolismo
pulmonar em 90 dias foram semelhantes nos pacientes com
ou sem a terapia trombolítica (12% para ambos). A terapia
trombolítica não reduziu a mortalidade nos pacientes com
TEP maciço em 90 dias, que foi de 46,3% em pacientes que
receberam terapia trombolítica e 55,1% nos pacientes sem
trombólise.12
A insuficiência ventricular direita aguda é o mecanismo
principal de óbito em pacientes com TEP. A reposição hídrica
agressiva pode piorar a disfunção ventricular. O manejo da
instabilidade hemodinâmica é importante, devendo ser
individualizada para cada caso. 1
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

Em outro estudo, publicado em 2012, com 353 pacientes
com TEP confirmado, os pacientes foram classificados como
alto risco para mortalidade precoce (instabilidade
hemodinâmica, hipotensão e má perfusão tecidual),risco
intermediário (pacientes normotensos com disfunção de
ventrículo direito) e baixo risco (pacientes normotensos sem
disfunção de VD ) de acordo com as diretrizes da Sociedade
Europeia de Cardiologia ,sendo 23 pacientes classificados
no alto risco, 146 pacientes com risco intermediário e 184
pacientes classificados com baixo risco. A maioria dos
pacientes (91,8%) foram anticoagulados somente com
heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular,
e trombólise foi usada em 24 pacientes, incluindo 39,1% nos
pacientes de alto risco, 8,9% nos pacientes de risco
intermediário e de 1% em pacientes com baixo risco. A taxa
de mortalidade hospitalar foi de 7% no total, 65,2% no grupo
de alto risco, de 6,2% no risco intermediário e de 2,2% no
grupo de baixo risco. No entanto, quatro dos nove pacientes
de alto risco tratados com trombólise morreram (taxa de
mortalidade de 44,4%), enquanto a mortalidade entre os
pacientes de alto risco não tratados com trombólise alcançou
73,3%. Devido a alta mortalidade entre os não trombolisados
em pacientes de alto risco, o tratamento deve ser mais
agressivo e as contra-indicações para a trombólise devem
ser menos restritivas segundo o autor.15

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Conclusões
A terapia trombolítica deve ser indicada na embolia
pulmonar maciça, observando devidamente as
contraindicações.
Muitos outros estudos são necessários, principalmente
quando se trata da indicação de trombolíticos na embolia
pulmonar submaciça, visto o benefício na disfunção grave
de ventriculo direito, em novos quadros de hipotensão e na
piora do padrão respiratório.3
No momento, nenhum grande estudo controlado ou
metanálise demonstrou que a terapia trombolítica, em
comparação com a anticoagulação, melhore a mortalidade
dos pacientes com diagnóstico de TEP agudo.
Visto que muitos estudos ainda estão em andamento, hoje
cabe a avaliação individualizada para cada caso, apoiandose sobre as principais evidências médicas, e principalmente
sobre as considerações clínicas na tentativa de um melhor
manejo do embolismo pulmonar.
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Embolia Pulmonar (EP) é uma condição comum, muitas
vezes de difícil diagnóstico pela variabilidade clínica com
que se manifesta apenas uma dor torácica inespecífica, até
EP fatal. Além desta variabilidade clínica, existem dois
cenários possíveis na EP. O primeiro é o paciente que
desenvolve EP como complicação a uma admissão hospitalar
clínica ou cirúrgica. Uma segunda possibilidade são os
pacientes ambulatoriais que em seu acompanhamento
apresentam EP1.
Nos casos de EP pouco sintomáticas e em pacientes
ambulatoriais, surgem dúvidas quanto à melhor abordagem
terapêutica: Há necessidade de internação hospitalar no
início do tratamento? Quais pacientes são candidatos para
o tratamento ambulatorial? É segura a anticoagulação
domiciliar? Qual a melhor estratégia para garantir uma boa
aderência e minimizar riscos de hemorragias e recorrências?
Alguns argumentos são favoráveis e outros nem tanto
para o tratamento ambulatorial da EP 2. O tratamento da
trombose venosa profunda (TVP) em regime domiciliar é
aceito em pacientes de baixo risco, nestes casos, estudos
mostram que 30% cursam com EP silenciosa, sendo a TVP e
a EP duas variáveis de uma mesma entidade clínica a
tromboembolia venosa (TEV) o sucesso na abordagem
ambulatorial da TVP poderia ser extrapolado para a EP 3,4. Em
contrapartida, o maior número de mortes por EP ocorre nos
primeiros cinco dias de internação para anticoagulação, e
recentes estudos sugerem um risco duas vezes maior de
recorrência de TEV em pacientes com TVP do que naquelas
com EP, com risco de morte similar, corroborando para uma
abordagem inicial intra-hospitalar dos pacientes com TEV
(TVP e/ou EP)5. Por outro lado, o manejo ambulatorial reduz
custo hospitalar e complicações relacionadas à
hospitalização, como infecções nosocomiais. Mas questões
legais com segurança profissional, ainda levam muitos
especialistas em optar exclusivamente pelo tratamento
hospitalar da EP.
Considerando o tratamento ambulatorial da EP,
aproximadamente 50% das EP sintomáticas preencheriam
critérios de baixo risco de complicações, assim escores
clínicos para categorização de risco são fundamentais na
avaliação inicial destes pacientes6. O modelo mais utilizado
é o PESI (Índice de gravidade da Embolia Pulmonar), onde
os pacientes são classificados em cinco categorias de risco
36

de morte pela EP, baseados em 11 parâmetros clínicos, sem a
necessidade de avaliação gasométrica e ecocardiográfica
(tabela 1). Alguns autores sugerem, além dos achados
clínicos, observar a ausência de disfunção ventricular direita
ao ecocardiograma e biomarcadores cardíacos, BNP (peptídeo
natriurético cerebral) baixo e troponina negativa, para
considerar o tratamento ambulatorial 7.
Tabela 1: Índice de Gravidade da Embolia Pulmonar (PESI)
Escore
Idade
Masculino

+ 1 por ano
+ 10

Câncer
Insuficiência Cardíaca

+ 30
+ 10

Doença Pulmonar Crônica
FC > 110 bpm
Pressão Sistólica < 100 mHg

+ 10
+ 20
+ 30

FR > 30 irpm
Temperatura < 36 °C

+ 20
+ 20

Alteração estado mental
Saturação arterial O2 < 90%

+ 60
+ 20

Classe I: < 66
Classe II: 66 – 85
Classe III: 86 – 105
Classe IV: 106 – 125
Classe V: > 125

Ainda no final dos anos 90, no estudo Columbus, vários
pacientes com EP foram tratados com heparina de baixo peso
molecular (HBPM) e antagonistas da vitamina K (AVK) em
regime ambulatorial com sucesso8. O grupo canadense,
liderado por Kovacs e Wells, em 2000 e 2005 publicaram
estudos favoráveis ao manejo ambulatorial da EP. O primeiro
com 108 pacientes em uso de HPBM e varfarina mostrou
razão de recorrência de TEV de 5,6% e sangramento maior
de 1,9%, sem mortes por EP. O segundo comparou o uso de
duas HBPM, a deltaparina e a tinzaparina, mostrando
segurança no uso destas, com razão de recorrência de 2,2%
e sangramento maior ausente 2,9.
Em 2010, Kovacs e colaboradores publicaram uma coorte
retrospectiva, onde os candidatos, para tratamento
ambulatorial de EP apresentavam sinais clínicos de
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Tabela 2: Tratamento ambulatorial EP com HBPM e/ou AVK e complicações
Estudo

N

Seguimento(m)

Recorrência(%)
5,6

Sangramento
Maior(%)
1,9

Mortalidade
EP(%)
0

Kovacs 2000

108

3

Wells 2005
Kovacs 2010

90
314

3
3

2,2
1,4

0
1,4

0
0

Hestia 2010
Erkens 2010

297
260

3
3

2
3,8

0,67
1,5

0
0

Aujesky 2011

163

3

0,6

1,8

0

estabilidade hemodinâmica, sem necessidade de
suplementação de oxigênio, dor controlada sem uso de
opióides endovenosos e ausência de riscos para
sangramento maior. Trezentos e quatorze pacientes foram
considerados para o tratamento ambulatorial e 325 para o
tratamento hospitalar. No grupo ambulatorial ocorreram três
recorrências todas por EP ao longo dos três meses de
seguimento, e três casos de sangramento maior. Nenhuma
morte relacionada à recorrência da EP ou ao sangramento
maior. Ocorreram nove mortes relacionadas com a doença
de base (câncer em atividade), todas após os sete dias iniciais
da anticoagulação com HBPM exclusiva ou HBPM e AVK,
demonstrando segurança na condução ambulatorial de
pacientes com EP de baixo risco 10.
Erkens e colaboradores, acompanhando 260 pacientes
com EP em tratamento ambulatorial com HBPM e/ou AVK
por três meses, observou razão de recorrência e de
sangramento maior, semelhante aos de Kovacs, com ausência
de morte relacionada à EP 11.
Na Europa, o estudo Hestia, uma coorte retrospectiva,
considerou o tratamento ambulatorial em 297 pacientes com
EP, que não apresentavam pressão sanguínea sistólica igual
ou abaixo de 100 mmHg, saturação de oxigênio igual ou
superior a 92% em ar ambiente, ausência de contra-indicação
para o uso de HBPM e sem necessidade de internação devido
comorbidades relevantes como: câncer, doença
cardiovascular, doença pulmonar obstrutiva. A razão de
recorrência encontrada foi de 2% e de sangramento maior de
0,67% 12. Resultados semelhantes foram obtidos em estudo
radomisado prospectivo, realizado na Suíça entre 2007 e 2010,
que avaliou 163 pacientes com EP classe I e II do PESI em
regime ambulatorial de anticoagulação 13.
Para minimizar os riscos é importante excluir do tratamento
ambulatorial, além dos pacientes com sinais de instabilidade
hemodinâmica, necessidade de suplementação de oxigênio
e história recente de sangramentos digestivo ou de sistema
nervoso central, aqueles com obesidade extrema (> 150 kg),
insuficiência renal (clearence creatinina < 30 ml),
hepatopatias, gestantes, antecedente de trombocitopenia
induzida por heparina, algum transtorno de origem
psicológica, uso abusivo de álcool e drogas ilícitas 13,14.
Talvez em nosso país as condições sociais também devam
ser consideradas antes de optar pelo regime ambulatorial.
A anticoagulação ambulatorial não é diferente da
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hospitalar, utiliza-se HBPM em dose única ou dividida em
duas aplicações ao dia por via subcutânea. Profissional
habilitado deve orientar o paciente ou responsável sobe a
aplicação da medicação subcutânea e efeitos adversos
devem ser notificados. Doses recomendadas no tratamento
TEV:
• Enoxaparina 1mg/kg 12/12h ou 1,5 mg/kg 1x/dia.
• Deltaparina 100 UI anti-Xa/kg 12/12h ou 200 UI anti-Xa/
kg 1x/dia.
O uso do AVK inicia-se no primeiro dia,
concomitantemente com a HBPM, um mínimo de cinco a
sete dias de HBPM deve ser realizado e a HBPM é suspensa
quando INR atingir faixa terapêutica entre 2 e 3. Orientações
sobre interações medicamentosas e alimentares com os AVK
são realizadas no início do tratamento e de forma pontual em
cada retorno. O fácil acesso do paciente ao serviço de saúde
que o assiste é imprescindível para a eficácia e segurança do
tratamento. Em casos particulares, de doença maligna, o uso
exclusivo de HBPM deve ser considerado juntamente com a
equipe oncológica, nestes pacientes, a aferição seriada de
plaquetas é necessária para monitorar possível
trombocitopenia 15.
A Dabigatrana é um inibidor direto da trombina de
administração oral. Estudo comparando seis meses de
anticoagulação com varfarina dose ajustada (INR: 2-3) com
Dabigatrana 150 mg 2x/d em mais de 2000 pacientes com
TEV tratados com heparina na fase aguda, mostrou
resultados similares nos dois grupos, quanto a recorrência
da TEV e efeitos adversos 16. A Rivaroxabana é um inibidor
seletivo do fator Xa administrado por via oral. Após
administração oral em dose fixa, apresenta pico de ação rápido
(2 horas). Estudo recente com aproximadamente 3000
pacientes com TEV, comparou por 12 meses Rivaroxabana,
com anticoagulação clássica (enoxaparina seguida de
varfarina dose ajustada – INR: 2-3) e mostrou eficácia e
segurança semelhante nos dois grupos 17,18.
Os novos anticoagulantes orais são mais convenientes
que os AVK por serem pouco suscetíveis a interações
medicamentosas e alimentares, o que permite sua
administração em dose fixa e dispensa controle laboratorial.
A vantagem da Rivaroxabana é a facilidade de ser
administrado como único anticoagulante desde o início do
tratamento, em dose fixa preconizada.
Em conclusão, há um grande número de pacientes com
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EP que podem se beneficiar com o tratamento ambulatorial.
O regime ambulatorial é eficaz e seguro desde que os
pacientes não apresentem comorbidades, não necessitem
de oxigênio suplementar, estejam hemodinamicamente
estáveis, possuam fácil acesso ao serviço de saúde e
condições sociais favoráveis.

16.

17.
18.

Schulman S. Dabigatran versus warfarin in the treatment of
acute venous thromboembolism. N Engl J Med 2009;
361:2342-52.
The Einstein Investigators. Oral rivaroxaban for symptomatic
venous thromboembolism. N Engl J Med 2010; 363:2499-510.
The Einstein – PE Investigators. Oral rivaroxaban for the
treatment of symptomatic pulmonary embolism. N Engl J
Med 2012; 366:1287-97.
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Introdução
A tromboembolia venosa (TEV) é uma doença vascular
de patogênese multifatorial que resulta em duas
manifestações clínicas principais: a trombose venosa
profunda (TVP) e a tromboembolia pulmonar (TEP).
A TEV é doença de grande importância clínica, podendo
evoluir com complicações como hipertensão pulmonar,
síndrome pós-trombótica de membros inferiores e óbito. Em
muitas circunstâncias, é considerada como uma doença
crônica, similar à doença arterial coronariana e ao diabetes
mellitus, visto sua elevada recorrência(1).
O tratamento depende da adequada suspeição
diagnóstica, sendo necessário início precoce de terapia
anticoagulante, que compreende a administração parenteral
de heparina (não fracionada ou de baixo peso molecular) na
fase aguda, associada aos antagonistas da vitamina K via oral
como prevenção secundária e tratamento de manutenção (2,3).
Os objetivos do tratamento incluem alívio sintomático,
prevenção de recorrência do evento trombótico e diminuição
da incidência de síndrome pós-trombótica. A estratégia de
tratamento deve ser prolongada, tendo em vista que o melhor
entendimento de epidemiologia desta condição clínica leva
a crer que a alta taxa de recorrência deva ser considerada.
É provável que após descontinuação do tratamento,
alguns pacientes se apresentem em estado hipercoagulável(1)
com risco considerável de recorrência de TEV, o que faz com
que a duração adequada da anticoagulação deva ser
discutida para cada caso.

Duração do tratamento
Varfarina é o anticoagulante oral mais usado na América
do Norte(4) e tem eficácia bem estabelecida na prevenção de
eventos tromboembólicos em pacientes com fatores de risco,
como doença arterial coronariana, fibrilação atrial, válvulas
cardíacas protéticas e TEV.
Este fármaco é uma mistura racêmica de dois isômeros
ópticos ativos – R e S enantiômeros (6) – com elevada
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hidrossolubilidade, é rapidamente absorvido pelo trato
gastrointestinal, apresenta elevada biodisponibilidade,
alcançando nível sérico após 90 minutos de administração.
Tem meia-vida de 36 a 42 horas(6), circulando no plasma
ligado a proteínas (principalmente albumina), e acumulandose no fígado, onde é metabolizado por enzimas do citocromo
P450. A relação entre dose administrada e resposta
terapêutica é determinada por fatores genéticos e ambientais,
os quais influenciarão diretamente sua farmacocinética e
farmacodinâmica.
Seu mecanismo de ação se dá por interferência no ciclo
de conversão da vitamina K em vitamina K epóxido(3) e
subsequente modulação da gama-carboxilação das regiões
terminais das proteínas da vitamina K. Seu efeito resulta em
redução na produção dos fatores da coagulação II, VII, IX e
X e na inibição da carboxilação das proteínas C e S,
propiciando maior efeito pró-coagulante durante a terapia.
A duração da anticoagulação permanece controversa, mas
deve ser ditada pelo equilíbrio entre o risco de recorrência
de TEV com e sem tratamento, o impacto clínico do tratamento
e pelo risco de sangramento induzido pela medicação(2, 5).
É necessário avaliar o risco de recorrência de TEV para
cada paciente. Caso o evento tromboembólico tenha sido
secundário a fator de risco conhecido, manter a
anticoagulação por pelo menos 3 meses é consenso na
literatura(5, 6) . Após esse período, a medicação pode ser
interrompida se o fator desencadeante tenha sido resolvido.
No estudo PROLONG(7), Palareti e colaboradores sugerem
a dosagem de D-dímero 1 mês após finalizar anticoagulação.
Índices elevados nessa fase sugerem maior propensão à
recorrência de TEV, porém se em baixos níveis, não descarta
esse risco (5). Assim, a dosagem de D-dímero deve ser
associada a outros fatores clínicos na decisão do período
de anticoagulação.
Baglin e colaboradores mostrou que a dosagem de Ddímero deve ser considerada na avaliação individual,
associada a fatores de risco clínicos como sexo, idade e se o
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primeiro evento tromboembólico foi provocado ou não(2, 8).
Os fatores de risco que devem ser considerados na
decisão do tratamento incluem: imobilização, neoplasia,
doença pulmonar obstrutiva crônica, sexo masculino,
sobrepeso/obesidade, história familiar, baixa dosagem de
colesterol HDL, TEP sintomática, trombofilias (anticorpo
anticardiolipina positivo, deficiência de proteínas C e S),
dosagem elevada de D-dímero após descontinuação da
anticoagulação e recanalização incompleta de veias dos
membros inferiores após anticoagulação em casos de
trombose venosa profunda(1, 2, 5).
O risco de sangramento é maior no início do tratamento
com varfarina, quando ainda não foi estabelecida dose de
manutenção. Na avaliação desse risco, deve-se considerar 1
episódio prévio de sangramento, idade avançada (>75 anos),
doença renal ou hepática, uso abusivo de álcool, anemia,
malignidade, hipertensão arterial não controlada, risco de
queda da própria altura, acidente vascular encefálico (AVE)
prévio e plaquetopenia (2).
Pesar o risco de recorrência de tromboembolia e o risco
de sangramento é sempre difícil, pois são situações de
diferentes naturezas, sendo o primeiro uma “fatalidade” e o
segundo, usualmente, iatrogênico.
Em resumo, sugere-se:

paciente, tratamentos concomitantes, regime ambulatorial
ou hospitalar e comorbidades(9,11,12).
Sendo assim, doses menores que 5mg são preferíveis em
idosos, desnutridos, hepatopatas, pacientes com IC e naqueles
com alto risco de sangramento. Após 5 dias de anticoagulação
parenteral e via oral e uma vez que o RNI esteja no intervalo
terapêutico por no mínimo 2 medidas com diferença de 24h, a
terapia parenteral pode ser suspensa(6).
A frequência de monitoramento em pacientes
hospitalizados, é normalmente feita diariamente até o nível
terapêutico ter sido atingido e mantido por pelo menos 2 dias.
Em pacientes ambulatoriais iniciando terapia com AVK,
monitorização pode ser feita uma vez com intervalo de alguns
dias até atingir dose adequada. Se ajustes da dose forem
necessários, então o ciclo de monitoração mais frequente
deve ser repetido até a dose adequada(6).
A frequência ótima de monitoramento do RNI em pacientes
tratados a longo prazo é influenciada pela adesão do paciente,
flutuações transitórias na severidade das comorbidades, a
adição ou descontinuação de outras medicações, mudanças
na dieta, qualidade das decisões de dose ajustada e se o
paciente demonstra uma resposta estável a dose.
Os pacientes que apresentam valores de RNI mantidos
ao longo do tempo podem ser seguramente reavaliados com
intervalos de 4 semanas ou mais (13,14).

Tromboembolia Pulmonar (TEP) ou Trombose Venosa
Profunda (TVP) Agudas:
Provocada: anticoagulação por 3 a 6 meses
Zona cinzenta: estratégia de tratamento
individualizada – considerar história familiar ou
pessoal de TEV, sexo, sintomas de TEP versus TVP,
recanalização de veias em membros inferiores à
ultrassonografia, estado de hipercoagulabilidade e
preferência do paciente.
Idiopática: considerar anticoagulação perene

Manejo da Varfarina
Nos eventos agudos de TEV, sugere-se iniciar antivitamina
K (AVK) precocemente, de preferência no mesmo dia da
anticoagulação parenteral(6). Após a introdução da AVK, um
efeito inicial no RNI ocorre normalmente nos primeiros 2 ou 3
dias após, dependendo da dose administrada. Um efeito
antitrombótico ocorre dentro dos próximos dias(9, 10).
A resposta à medicação varia conforme a idade do

Interações da dieta
Fatores genéticos, medicações, alimentos e doenças
podem potencializar ou inibir os efeitos da varfarina através
de vários mecanismos.
Entre os fatores genéticos, um número variável de
pacientes apresenta mutação em genes da cadeia do
citocromo P450, responsável pelo metabolismo do isômero
S, levando à diminuição do seu clearance e aumentando
sua meia vida, predispondo a sangramentos. Mutações
também podem ocorrer em genes que codificam a enzima
vitamina K-oxiredutase, que afeta a inibição de efeito da
varfarina, culminando em resistência aumentada a este
fármaco(6).
A maioria dos alimentos que afetam a ação da varfarina,
apresentam alto teor de vitamina K em sua composição e os
indivíduos com tratamento a longo prazo estão sujeitos a
flutuações dos níveis desta vitamina na dieta derivada das
filoquinonas (vitamina K1 encontrada principalmente nos
vegetais)(15,16). Vide tabela 1.

Tabela 1. Interações entre alimentos e varfarina
Nível da causalidade
Alta probabilidade

Potencializa
Álcool (se hepatopatia concomitante)

(22)

Inibe
Alimentos com alto teor de vitamina K (25,26)Grande
quantidade de abacate (27)

Óleo de peixe (23)
Mango (24)
Provável
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Suplementos vitamínicos
com vitamina k (28)
leite de soja (29)
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É importante orientar os pacientes a manter a ingestão de
vitamina K tão consistente quanto possível, limitando o
consumo de pequenas porções de alimentos com alto teor
da mesma, como vegetais verdes escuros (espinafre, brocolis,
couve), chá verde(17), os quais reduzem o efeito da varfarina.
Em geral, a ingestão regular de alimentos contendo
vitamina K é aconselhável, mas nenhuma restrição específica,
nem adição, parecem ser necessárias em pacientes com
controle estável da anticoagulação.
Suplementos nutricionais e produtos naturais são
particularmente problemáticos nos pacientes tratados com
varfarina. Frequentemente, os pacientes deixam de informar
aos médicos sobre seu uso, bem como estes, raramente
perguntam a respeito deles. Há pouca ou nenhuma
padronização do conteúdo de tais produtos, especialmente
os fitoterápicos e não existem estudos de boa qualidade a
respeito dessas interações(18-21).
Portanto, alterações da dieta devem sempre ser questionadas
e as interações conhecidas devem ser orientadas.
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Como já discutido em outros artigos desta publicação, o
tromboembolismo venoso (TEV), incluindo a trombose
venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar, são
causas importantes de morbidade e mortalidade em todo o
mundo. Ambas as situações têm na anticoagulação a
principal ferramenta terapêutica. No contexto do paciente
agudo, o objetivo da anticoagulação é estabilizar o processo
trombótico para que organismo se encarregue de processar
a dissolução do trombo (fibrinólise). Após estabilização do
quadro agudo, entra a premência de prevenir as
complicações de longo prazo, que incluem a síndrome pósflebítica, que pode ocorrer entre 20 e 50% dos pacientes até
dois anos após o evento trombótico (ou tromboembólico)1
e a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica que pode
ocorrer em até 5% dos doentes que tem embolia de pulmão2.
O uso da heparina (fracionada e de baixo peso molecular)
e da warfarina é antigo e consagrado dentro do manejo
terapêutico do TEV, tanto para prevenção quanto para o
tratamento deste. Não por serem medicações de fácil controle
ou sem efeitos colaterais. Longe disto... Na verdade, o fato
é que até pouco tempo atrás não havia muitas outras opções,
e em termos de eficácia, existem evidências científicas mais
do que suficientes quanto à capacidade destas medicações
na prevenção de novos tromboembolismos venosos.
Quais as características são desejáveis em um anticoagulante
que precisa ser usado por tempo prolongado? Que ele seja
seguro, ou seja, que suas propriedades farmacocinéticas e
farmacodinâmicas garantam uma previsibilidade em sua
biodisponibilidade, e consequentemente em seus efeitos
(esperados e colaterais); que possua uma ampla janela
terapêutica; que tenha antídotos conhecidos, para que sua
ação possa ser revertida rapidamente se houver necessidade.
Que possa ser ingerido e preferencialmente utilizado com
posologia única diária - ou no máximo por duas vezes ao dia garantindo maior adesão ao tratamento.
Vários fármacos têm sido pesquisados, desenvolvidos e
testados em diversas situações clínicas que requerem
anticoagulação. Não apenas nos episódios de TEV, mas também
em pós-operatórios de cirurgias (principalmente ortopédicas),
em portadores de fibrilação atrial crônica, em usuários de
válvulas cardíacas.
Os novos anticoagulantes são mais específicos do que
os que dispomos atualmente, como a warfarina. Estes novos
agentes são anticoagulantes diretos, e atuam em uma enzima
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específica da coagulação, como o fator Xa ou a trombina,
portanto inibindo a produção ou a atividade da trombina.
Ao contrário, a warfarina é um anticoagulante indireto com
múltiplos alvos. Ela não tem uma atividade própria, intrínseca,
e sua ação anticoagulante decorre da redução dos níveis
funcionais das proteínas pró-coagulantes dependentes de
vitamina K, como a protrombina, os fatores VII, IX e X, assim
como de proteínas anticoagulantes que dependem da
Vitamina K, como as proteínas C,S e Z.
O fator Xa participa das vias intrínseca e extrínseca da
coagulação, e várias das novas medicações o tem como alvo,
como o fondaparinux (inibidor indireto), o rivaroxaban e o
apixaban (inibidores diretos).
A outra substância alvo para os novos anticoagulantes é a
própria trombina: a dabigratana é um inibidor direto da trombina.

Inibidor indireto do fator Xa – Fondaparinux
O fondaparinux , inibidor indireto do fator Xa tem uma
sequência de pentassacarídeos análoga à da heparina. Sua
ação indireta se faz por meio de uma ligação de grande
afinidade (maior que a heparina fracionada e a de baixo peso
molecular) com a antitrombina3. Por não se ligar ou interagir
com outras proteínas plasmáticas, nem com plaquetas ou
com o fator plaquetário 4, não se observa a trombocitopenia
induzida pela heparina, fenômeno comum e temido no início
da heparinização3,4. Sua biodisponibilidade é de 100% após
a administração por via subcutânea, com pico de
concentração plasmática de 1,7 hs e uma meia vida de 17 hs,
em média. A meia vida mais longa que a das heparinas
(fracionada e baixo peso molecular) permite sua utilização
com posologia única diária4.
Ainda não há um antídoto conhecido para esta substância;
a protamina não é capaz de inativá-la, mas há relatos de que
o uso de fator VII recombinante pode melhorar o
prolongamento do TTPA em pacientes que utilizem 10 mg de
fondaparinux5. Em testes de rotina, no entanto, não costumam
ser observados alterações no tempo de tromboplastina
parcial ativado, no tempo de protrombina, no tempo de
sangramento, na função plaquetária ou na fibrinólise.
Muitos ensaios clínicos têm sido feitos para avaliar o papel
do fondaparinux na profilaxia de TEV em pacientes
cirúrgicos, em geral comparando-a com as heparinas de baixo
peso molecular.
Na tabela 1 pode-se ver alguns deles.
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Tabela 1: Ensaios clínicos que comparam fondaparinux com outras medicações ou placebo para avaliar a segurança e
eficácia.
Objetivo

Droga/dose
usada para
comparação

Resultados
Dose de
fondaparinux

933

Determinar dose do
fondaparinux (eficácia/
segurança)

Enoxiparina 30 mg
SC 12/12h

Dose única SC
de 0,75mg ou
1,5mg ou 3mg ou
6mg ou 8mg

A dose entre 1,53mg/d foi suficiente
para aumentar a
prevenção de TEV,
e bem tolerada

Fase III

2275

Comparar fondaparinux
com enoxiparina em
pacientes submetidos à
cirurgia de prótese de
quadril

Enoxiparina 30 mg
SC 12/12h,
iniciado 12-24 hs
após a cirurgia

2,5mg SC 1x/dia,
iniciada 4-8hs
após o fim da
cirurgia

Fondaparinux foi
mais efetivo que a
enoxaparina na
prevenção de TEV
no período pósoperatório(6% x
8%).

Fase III

2309

Comparar fondaparinux
com enoxiparina em
pacientes submetidos à
cirurgia de prótese de
quadril

Enoxiparina 40 mg
SC 12h antes e
12-24 hs após a
cirurgia

2,5mg SC 1x/dia,
iniciada ± 6 hs
após o fim da
cirurgia

Fondaparinux foi
mais efetivo que a
enoxiparina na
prevenção de TEV no
período pósoperatório (4% x 9%).

PENTHIFRA8

1711

Comparar fondaparinux
com enoxiparina em
pacientes com fratura de 1/
3 superior de fêmur

Enoxiparina 40 mg
SC iniciada 12h
antes da cirurgia

2,5mg SC 1x/dia,
iniciada ± 6 hs
após o fim da
cirurgia

Redução de ± 56%
no risco de TEV nos
pacientes que
usaram fondaparinux
que nos que usaram
enoxiparina (8,3 % X
19,1%), sem
diferença na
mortalidade ou
sangramentos
maiores

PENTAMAKS9

1049

Comparar fondaparinux
com enoxiparina em
pacientes submetidos à
cirurgia de joelho

Enoxiparina 30 mg
SC 12/12h,
iniciado 12-24 hs
após a cirurgia

2,5mg SC 1x/dia,
iniciada ± 6 hs
após o fim da
cirurgia

Redução da
freqüência de TEV em
pacientes que usaram
fondaparinux versus
os que usaram
enoxiparina (12,5% X
27,8%); maior taxa de
sangramento total
(grupo fondaparinux),
sem diferença para
sangramentos
clinicamente
relevantes

PEGASUS10

2927

Comparar fondaparinux
com dalteparina em
pacientes submetidos à
cirurgia abdominal sob
anestesia geral

Dalteparina 2.500
U 2hs antes da
cirugia, 5.000 U/
dia iniciado 6 hs
após

849

Comparar fondaparinux
com placebo em pacientes
clínicos com evento agudo

Redução da
freqüência de TEV
em pacientes que
usaram fondaparinux
versus placebo (5,6%
X 10,5%); freqüência
de sangramentos
maior foi 0,2% (igual
entre os grupos)

1309

Comparar o uso do
fondaparinux associado a
compressão pneumática
intermitente vc compressão
pneumática intermitente
com placebo na profilaxia
de TEV na cirurgia
abdominal

Redução da
freqüência de TEV
em pacientes que
usaram fondaparinux
versus placebo
(1,7% x5,3%);
frequência de
sangramentos maior
no grupo que usou o
fondaparinux (1,6%
x 0,2%)

Autores/
referência

Tipo de estudo

Turpie et al3

Fase II

PENTATHLON
trial6

EPHESUS trial7

ARTEMIS11

Fase III

APOLLO12
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N

Redução da
freqüência de TEV
em pacientes que
usaram fondaparinux
versus os que
usaram dalteparina
(4,6% X 6,1%), sem
diferença para
sangramentos
maiores
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Uma metanálise de quatro estudos multicêntricos
randomizados para a prevenção de TEV em pacientes
submetidos à cirurgia de quadril ou joelho 13 que compararam
o uso de fondaparinux com enoxiparina mostrou uma
diminuição de 55% no risco de TEV nos pacientes que usaram
fondaparinux versus os que usaram enoxiparina (6,8% vs
13,7%). Os pacientes que usaram fondaparinux tiveram maior
risco de sangramento (2,7% vs 1,7%), porém sem diferença
significante em relação ao risco de eventos clinicamente
relevantes, como óbito por hemorragia, sangramento em
órgão crítico ou que tenha necessitado de transfusão ou
intervenção cirúrgica. Aparentemente, o risco de
sangramentos maiores esteve associado com início precoce
do uso de fondaparinux. (menos de 6 hs após a cirurgia).
No Brasil, o fondaparinux está sendo comercializado sob
o nome de Arixtra ® e a bula pode ser visualizada no link:
http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/
E PA R _ - _ P r o d u c t _ I n f o r m a t i o n / h u m a n / 0 0 0 4 0 3 /
WC500027746.pdf.

Anticoagulantes orais
Os novos anticoagulantes orais têm algumas características
em comum, de modo que têm sido considerados uma nova
classe de drogas; no entanto, há algumas diferenças.
O rivaroxaban e o apixaban (inibidores diretos do fator
Xa) são compostos ativos com uma biodisponibilidade maior
que 50%. Começam a agir rapidamente, com concentração
plasmática máxima em 1 a 4 hs após a administração oral. O
etesilato de dabigratan, agente oral inibidor de trombina é
uma prodroga que requer ativação metabólica. Tem também
um rápido início de ação e o pico de concentração plasmática
ocorre em 1 a 2 hs da administração oral. Todas as três
drogas diferem muito da warfarina, antagonista de vitamina
K, principal medicação atualmente usada na anticoagulação
crônica. Esta tem um início de ação bastante lento, pois
demora diversos dias até que ocorra o rebaixamento dos
níveis séricos dos fatores procoagulantes vitamina Kdependentes. Assim, é provável que não seja necessária a
associação de anticoagulantes parenterais com estes novos
anticoagulantes orais de início rápido no período mais crítico
do tratamento de TEV, procedimento rotineiramente usado
no início da anticoagulação com a warfarina.

Os novos anticoagulantes são excretados em alguma
extensão via renal, porém há diferenças entre as drogas.
Apenas 33% do rivaroxaban e 25% do apixaban são
excretados pelos rins na forma inalterada. Ao contrário, 88%
do dabigratan é excretado na urina. Assim, pacientes com
redução significativa da função renal (clearance < 30mL/
min) podem ter um acúmulo sérico importante da droga. Este
problema em potencial é mais relevante para o dabigratan
que para os inibidores do fator Xa. Aqui também se sobressai
a diferença com a warfarina, cujo efeito farmacológico não é
afetado na insuficiência renal, uma vez que apenas
metabólitos inativos são eliminados por esta via.
Outro ponto importante na diferenciação entre a warfarina
e os novos anticoagulantes é a interação medicamentosa. Os
efeitos da warfarina são muito influenciados pela interação
com outras drogas, por fatores ligados à dieta e ingesta de
alimentos ricos em vitamina K, por polimorfismos genéticos
comuns. Todos estes fatores dificultam a manutenção da
anticoagulação com warfarina em níveis terapêuticos e
seguros, e acabam por impor a realização frequente de
monitorização laboratorial e ajustes das doses da droga.
A não interferência de fatores ligados à dieta e de interação
com outras drogas torna mais fácil a administração dos novos
anticoagulantes, para os quais são utilizadas doses fixas, e
sem a necessidade de controle laboratorial. É esperado que
tal fato melhore a adesão dos pacientes.
Não existe antídotos específicos para essas novas drogas.
As propriedades farmacológicas estão resumidas na
tabela 2 .
Muitos estudos clínicos têm sido realizados com os novos
anticoagulantes, a maioria versus warfarina, com o objetivo
de demonstrar não inferioridade em relação a esta. Muito
tem sido produzido em pesquisas com pacientes com
fibrilação atrial crônica, estudos com grande número de
doentes em geral mais idosos e com perfil semelhante ao da
maioria dos sujeitos vulneráveis a fenômenos
tromboembólicos crônicos venosos15,16. Além disso, alguns
trabalhos com tratamento de TEV também têm fornecido
suporte científico ao uso para tais situações17,18,19.
Destes estudos clínicos, alguns efeitos de classe podem
ser mencionados14. Um dado importante é que as três drogas
passaram no teste da não inferioridade, ou seja, rivaroxaban,

Tabela 2: Comparação da Farmacologia. Adaptado de Weitz JI et al14.
Característica

Warfarina

Rivaroxaban

Apixaban

Dabigratan

Alvo
Pró-droga

VKORC1
Não

Fator Xa
Não

Fator Xa
Não

trombina
Sim

Biodisponibilidade
Dose

100%
1x/dia

60-80%
1x/dia(2x/dia)

60%
2x/dia

6%
2x/dia(1x/dia)

Pico de ação
Meia vida

4-5 dias
40h

2-4h
7-11h

1-2h
12h

1-3h
8-15h

Clearance Renal
Monitorização

Não
Sim

33%
Não

25%
Não

80%
Não

Interações

Múltiplas

3A4/P-gp

3A4/P-gp

P-gp

VKORC1 (subunidade C1 da vitamina K enzima epoxide reductase); 3A4 (enzima 3A4 do citocromo P450); P-gp (glicoproteína-P).
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apixaban e dabigratan são claramente (com evidências
científicas robustas) tão eficazes quanto a warfarina para
prevenção de acidente vascular cerebral (isquêmico ou
hemorrágico) e embolia sistêmica. Todas as três drogas novas
têm menos associação com sangramento em sistema nervoso
central que a warfarina, e risco igual ou menor de
sangramentos maiores. Ainda, observou-se redução de 10%
na mortalidade dos pacientes anticoagulados (taxa
semelhante a da warfarina), e, para as três substâncias
mencionadas acima não há evidência até o momento de
toxicidade hepática significativa.
No tratamento e prevenção de TEV trabalhos com
rivaroxaban e dabigratan foram comparados com
warfarina17,18,19. Nestes estudos as duas drogas foram não
inferiores a warfarina na prevenção de TEV recorrente e
ambas associadas com menos sangramento. No trabalho de
Schulman17 com dabigratan a redução de sangramento foi
tanto para sangramentos maiores quanto os menores e
clinicamente relevantes. Este estudo duplo cego comparou
dabigratan com warfarin após anticoagulação parenteral
(heparina fracionada, de baixo peso ou fondaparinux) em
pacientes com TVP ou com embolia pulmonar.
O rivaroxaban foi avaliado em dois estudos open-label,
um com pacientes com TVP sem embolia de pulmão18 e outro
com doentes com embolia de pulmão confirmada19. Os
pacientes randomizados eram inicialmente tratados com
rivaroxaban duas vezes por dia por 3 semanas e depois dose
única diária, ou com anticoagulação parenteral seguida de
warfarina. Também se observou eficácia na prevenção de
recorrência em menos sangramentos.
Para o apixaban um estudo duplo-cego em andamento o
compara como monoterapia com tratamento convencional de
anticoagulação, em pacientes com TVP ou embolia de pulmão14.
Algumas diferenças específicas têm sido descritas entre
as três medicações. Por exemplo, o dabigratan esteve
associado com maior taxa de eventos coronarianos que a
warfarina15,20, porém é possível que a razão para isso seja que
a warfarina é mais eficaz na proteção contra infarto agudo do
miocárdio. Houve mais sangramento gastrointestinal com
rivaroxaban e dabigratan que com a warfarina, principalmente
nos pacientes com idade acima de 75 anos14.
No Brasil, a rivaroxabana é comercializada com o nome
fantasia Xarelto®, e a bula pode ser encontrada on-line.
(http://www.bayerpharma.com.br/html/bulas/publico_geral/
Xarelto.pdf).
Comercializada desde 2009 no Brasil (indicado para
prevenção de TEV em pacientes submetidos à cirurgia
ortopédica de grande porte de membros inferiores) em
dezembro de 2011 foram aprovadas as concentrações de 15 e
20 mg para prevenção de acidente cerebrovascular e de embolia
sistêmica em pacientes com arritmia cardíaca. A nova indicação
incluiu também o tratamento e prevenção de trombose nas
veias profundas e embolia pulmonar recorrentes.

Como escolher qual anticoagulante utilizar?
O uso dos novos anticoagulantes representa um grande
passo para a substituição da warfarina. Além de serem mais
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

seguros, com menor risco de sangramento intracraniano,
apresentam evidências de serem mais efetivos.
Ao avaliar o paciente com necessidade de anticoagulação
por tempo prolongado, temos que ver se o paciente já está
em tratamento com a warfarina e apresenta estabilidade com
RNI em níveis terapêuticos. Nessa situação recomenda-se
que esse medicamento não seja trocado. Pacientes com
fibrilação atrial, válvulas cardíacas mecânicas e insuficiência
renal devem receber preferencialmente a warfarina já que
esse grupo de pacientes foi excluído dos ensaios clínicos14.
Em pacientes com clearance de creatinina entre 30 e 50ml/
min a escolha seria o rivaroxaban ou apixaban. No caso de
dispepsia ou sintomas gastrintestinais é recomendado o uso
de rivaroxaban ou apixaban, já que há relatos de 10% de
dispepsia nos que usaram o dabigratan. Pacientes com
acidente vascular encefálico(AVE) em vigência de warfarina
devem receber o dabigratan, que tem menor risco de AVE. E
nos pacientes com síndrome coronariana recente, a opção
de tratamento seria o rivaroxaban e apixaban14.
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Introdução
Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC)
é uma entidade clínica que se caracteriza, primariamente, pela
obstrução da rede vascular pulmonar decorrente da falha de
recanalização de trombos oriundos de eventos embólicos
prévios. Além disso, é possível que a trombose in situ também
seja um mecanismo envolvido em sua patogênese(1). A maioria
dos pacientes com tromboembolia pulmonar (TEP) aguda
apresenta resolução progressiva e completa do evento inicial
devido à ação do sistema fibrinolítico do organismo que
favorece a desobstrução dos vasos sanguíneos acometidos.
Cerca de 4% desses pacientes(2), entretanto, evoluem para
cronicidade, mantendo as lesões trombóticas aderidas à
parede vascular, progredindo com organização e fibrose. Em
decorrência disso, há aumento da resistência vascular
pulmonar e consequente falência progressiva da função
ventricular direita. É uma doença potencialmente curável por
meio de tratamento cirúrgico(3) e, portanto, recomenda-se
que deve sempre ser excluída em pacientes com hipertensão
pulmonar (HP)(4).

Avaliação diagnóstica
Conforme citado anteriormente, um determinante na
patogênese da HPTEC é a presença de evento embólico
prévio cuja resolução ineficaz culmina em organização das
lesões trombóticas. Mais de 70% dos portadores de HPTEC
apresentam episódio embólico prévio documentado(5). Nos
demais pacientes, é possível que episódios agudos tenham
ocorrido com manifestações oligossintomáticas ou tenham
recebido um diagnóstico equivocado (Figura 1). Nesse
contexto, reforçamos que é importante, na história clínica,
buscar evidências de início abrupto dos sintomas que possam
sugerir TEP aguda não diagnosticada previamente.
Na maioria das vezes, o diagnóstico de HPTEC é feito
durante investigação diagnóstica de pacientes com história
de dispneia que apresentam ecocardiograma com sinais de
HP(5). Após a exclusão de causas mais comuns de aumento
da pressão sistólica de artéria pulmonar, como doenças
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

Fig. 1. Paciente de 22 anos com diagnóstico de hipertensão
pulmonar tromboembólica crônica. Dois anos antes, houve início
abrupto de dispneia e dor torácica, sintomas tratados como
“pneumonia”. Radiografia realizada à época evidencia opacidade
de formato triangular em lobo inferior direito. Tal achado
provavelmente corresponde a área de infarto pulmonar/embolia
não diagnosticada.

pulmonares parenquimatosas e doenças de câmaras
esquerdas (6), recomenda-se a exclusão de HPTEC por
cintilografia de inalação-perfusão pulmonar, por ser
considerado um exame de alto valor preditivo negativo.
Exame com perfusão normal é suficiente para descartar a
doença, devendo-se prosseguir a investigação para outras
causas de HP. Mesmo com a superioridade da tomografia de
tórax com múltiplos detectores no diagnóstico de TEP aguda,
a cintilografia ainda é o exame mais indicado para excluir
HPTEC(7).
Apesar de importante na investigação inicial, a
cintilografia pode subestimar o grau de acometimento pela
doença. Sua utilização na avaliação de tratamento cirúrgico,
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portanto, precisa ser complementada por exames que
possibilitem melhor avaliação anatômica e morfológica das
lesões.
A arteriografia pulmonar é ainda considerada o melhor
exame na avaliação pré-operatória desses doentes, mas tem
sido substituída em alguns centros pela tomografia
computadorizada diante dos recentes avanços nessa
técnica (8) . A disponibilidade de múltiplos detectores

possibilita estudo minucioso da vasculatura pulmonar
através de projeções multiplanares (Figura 2), tornando-se
possível adequada avaliação especialmente de trombos
murais bem aderidos à parede dos vasos. Além disso, alguns
sinais tomográficos podem indicar a presença de HPTEC,
tais como a perfusão em mosaico, opacidades periféricas e
assimetria vascular (Figura 3). O aumento da circulação
colateral brônquica também é marcante (Figura 4).

Fig. 2. Aspectos tomográficos da tromboembolia pulmonar aguda e crônica. Nos quadros à esquerda notam-se trombos de aspecto
agudo, com projeção em ângulo agudo em relação à parede do vaso, em paciente feminina de 42 anos. Após 6 meses de anticoagulação,
a paciente permanecia com dispneia e ecocardiograma mostrava sinais de HP. TC de tórax (quadros à direita) demonstra as mesmas
lesões anteriores, agora de aspecto crônico, caracterizadas pelo ângulo obtuso em relação à parede da artéria pulmonar.

Fig. 3. Aspectos tomográficos do hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Além da perfusão em mosaico, a presença de opacidades
periféricas e assimetria vascular também podem sugerir o diagnóstico.
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Fig. 4. A presença de circulação colateral brônquica é
característica marcante da hipertensão pulmonar tromboembólica
crônica, sendo mais frequentemente encontrada em pacientes com
lesões obstrutivas proximais.

A angiorressonância de tórax é outro exame que pode ser
utilizado na avaliação pré-operatória. Além da avaliação
anatômica e morfológica das lesões, é possível associá-la a
técnicas de estudo da perfusão pulmonar e avaliação funcional
do ventrículo direito(9, 10). Além disso, medidas de fluxo também
podem ser realizadas, como o cálculo do grau de shunt pela
circulação colateral brônquica(11). Na maioria dos centros,
entretanto, a avaliação operatória é feita principalmente com
arteriografia e tomografia de tórax, correlacionando-se seus
achados com o grau de acometimento hemodinâmico avaliado
por cateterismo cardíaco direito.

Tratamento cirúrgico
Os pacientes com HPTEC devem ser encaminhados para
avaliação em centros que realizam endarterectomia pulmonar,
principal tratamento desta doença. Avaliação multidisciplinar
é essencial para a seleção correta dos pacientes, utilizando-se
critérios clínicos, radiológicos e hemodinâmicos (Tabela 1).
Na Universidade de San Diego, encontra-se o grupo mais
experiente nesse tipo de cirurgia, responsável pela realização
de mais da metade das cirurgias descritas em todo o mundo.
A mortalidade neste centro é menor que 5%, enquanto que
em centros com menor experiência pode chegar a 30%.
O maior fator de risco para mortalidade é a presença de
RVP elevada no pós-operatório, que pode ocorrer devido à
presença de lesões trombóticas em pequenos vasos não
acessíveis pelo cirurgião e à presença de arteriopatia
periférica secundária ao remodelamento vascular. Assim,
pacientes com RVP > 500 dinas·s-1·cm-5 após a cirurgia

apresentam mortalidade de 5 a 30%, enquanto que em
pacientes com RVP pós-operatória <500 dinas·s-1·cm-5 é menor
que 2%. Atualmente não existem exames que predizem com
clareza o grau de acometimento periférico em pacientes com
lesões proximais e o quanto da RVP pré-operatória é
decorrente dessas lesões.
A cirurgia é realizada após esternotomia que permite
acesso aos vasos pulmonares proximais de ambos os
pulmões, permitindo a realização de endarterectomia bilateral.
O procedimento caracteriza-se não apenas pela retirada do
trombo, mas de toda a lesão fibrótica presente na túnica
interna das artérias acometidas (Figura 5). Devido à
necessidade de perfeita visualização do lúmen arterial e à
presença de rica circulação colateral, é necessária a realização
do ato cirúrgico com circulação extra-corpórea (CEC) e parada
cardíaca total (PCT) sob hipotermia profunda para a garantia
de bons resultados. Após a instalação do circuito de
circulação extra-corpórea inicia-se o processo de PCT que
deve durar em torno de 20-30 minutos para se evitar lesão
cerebral irreversível. Após esse período, restabelece-se o
fluxo da CEC com retorno da perfusão corporal. Após um
tempo aproximado de 15 a 20 minutos, pode-se repetir a PCT
para que seja realizada endarterectomia contralateral.

Tratamento clínico
Conforme salientamos anteriormente, a presença de lesões
trombóticas obstrutivas é o principal fator que desencadeia
a HP nestes pacientes. É importante destacar, entretanto,
que o aumento da RVP na HPTEC não é consequência
apenas da oclusão dos vasos acometidos por embolia
pulmonar prévia: alguns pacientes, de fato, apresentam RVP
desproporcional ao grau de obstrução vascular visualizada
nos exames de imagem, sugerindo a presença de outros
fatores que contribuam para sua patogênese. Estudos de
anatomia patológica confirmam essa hipótese, ao
demonstrarem a presença de arteriopatia periférica nestes
pacientes, com lesões semelhantes às encontradas naqueles
com hipertensão arterial pulmonar idiopática (HAPI).
Interessantemente, tais alterações são constatadas tanto em
regiões pulmonares sem lesões trombóticas proximais quanto
em vasos distais a um ponto obstrutivo. Na primeira
situação, as regiões pulmonares que recebem o fluxo sob
alta pressão, desviado das áreas obstruídas, podem
apresentar disfunção endotelial pela tensão de cisalhamento
nessas áreas. Na última, o mecanismo envolvido
provavelmente está relacionado à liberação de mediadores

Tabela 1. Critérios de seleção para edarterectomia pulmonar.
Critério clinic
Critério anatômico

Classe funcional NYHA II - IV
Lesões acessíveis

Critério hemodinâmico
Contraindicações

RVP* > 300 dinas·s-1·cm-5
Comorbidades graves, doenças parenquimatosas

Avaliação multidisciplinar

Correlação com gravidade hemodinâmica

*RVP: resistência vascular pulmonar.
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Fig. 5. À esquerda, corte coronal de tomografia computadorizada de tórax de paciente de 32 anos, evidenciando falha
de enchimento de aspecto crônico em artéria pulmonar direita e ramos lobares à esquerda. Na figura da direita,
material removido após endarterectomia pulmonar bilateral.

inflamatórios locais, desencadeada pelo hipofluxo regional(12).
Devido às semelhanças anatomopatológicas com a HAPI,
relativas ao desenvolvimento de arteriopatia distal
progressiva nos vasos pré-capilares, conforme descrito
acima, os pacientes com HPTEC têm sido foco de estudos
com medicações vasodilatadoras e antiproliferativas,
embasados no crescente avanço farmacológico no
tratamento da HAP.
Nesse contexto, apesar da endarterectomia pulmonar ser
inegavelmente a melhor opção terapêutica, estima-se que
36% dos pacientes com HPTEC não recebem indicação de
tratamento cirúrgico, após avaliação multidisciplinar em
centros de referência(5) e, ainda, 10-15% dos pacientes
operados permanecem com HP residual no pós-operatório(13).
A presença de arteriopatia periférica, explicada anteriormente,
juntamente com a presença de lesões trombóticas distais
não acessíveis cirurgicamente, são os principais
responsáveis por estas situações desfavoráveis, motivando
o estudo de medicações vasodilatadoras e antiproliferativas
nesse grupo de doentes.
Assim, algumas séries de casos foram publicadas,
mostrando melhora hemodinâmica, da classe funcional da
New York Heart Association (CF NYHA) e da distância no
teste de caminhada de 6 minutos (DC6M) com medicações
atualmente comprovadas como eficazes no tratamento de
HAP. O uso de sildenafila durante 1 ano, por exemplo,
demonstrou melhora da DC6M após 12 meses de tratamento
em 104 pacientes com HPTEC, porém num estudo unicêntrico
e sem grupo controle(14).
No entanto, apenas 3 estudos randomizados placebocontrolados foram publicados para esta população de
pacientes, até a presente data. Medicações das 3 classes
atualmente disponíveis para tratamento da HAP foram
testadas. Apesar de suas limitações, a DC6M foi o desfecho
primário nos principais estudos (Figura 2):
Iloprost(15). Estudo clínico com iloprost para pacientes
com HAP incluiu 57 pacientes com HPTEC. Apesar da
melhora hemodinâmica e da DC6M ter sido demonstrada no
grupo HAP, o mesmo não foi detectado no subgrupo de
pacientes com HPTEC.
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Sildenafila(16). O primeiro estudo duplo cego e controlado
realizado especificamente para a população de HPTEC
demonstrou melhora hemodinâmica e da CF NYHA após 12
semanas de sildenafila na dose de 40mg 08/08h em 19
pacientes. Não ocorreu melhora na tolerância ao exercício,
avaliada pela DC6M.
Bosentana (17) . O estudo BENEFiT (Bosentan for
Treatment of Inoperable Chronic Thromboembolic Pulmonary
Hypertension), primeiro estudo multicêntrico, duplo-cego,
randomizado e controlado com placebo para tratamento clínico
de pacientes com HPTEC, recrutou 157 pacientes (80 para
placebo e 77 para bosentana) e avaliou o acometimento
hemodinâmico por cateterismo cardíaco direito e a capacidade
funcional por teste da caminhada de 6 minutos (TC6M), após
16 semanas de tratamento. A melhora hemodinâmica foi
evidenciada pela diminuição da RVP e aumento do débito
cardíaco (DC). Entretanto, ao contrário do que se poderia
esperar, e, em conformidade com o estudo anterior, tal melhora
não se refletiu em maior tolerância ao exercício.
A inesperada discrepância entre a melhora hemodinâmica
e a capacidade de exercício foi justificada, nos estudos
publicados, pelo pouco tempo de acompanhamento ou pela
idade dos pacientes - que, em geral, são mais idosos que os
pacientes com HAPI. Entretanto, tais resultados revelam, de
fato, o pouco entendimento da fisiopatologia da doença em
questão. O delineamento dos diversos trabalhos foi baseado
em dados e desfechos obtidos de ensaios clínicos para
pacientes com HAP. Contudo, apesar das semelhanças
anatomopatológicas, diversos evidências reforçam o
conceito de que se tratam de duas entidades clínicas com
características distintas. Já está definido, por exemplo, que
as duas populações de pacientes apresentam diferenças
demográficas e genéticas, sugerindo o acometimento de
grupos específicos em cada tipo de doença(18). Além disso,
também foi observado que os pacientes com HPTEC, mesmo
apresentando parâmetros hemodinâmicos semelhantes ou
de menor gravidade, comparativamente à HAPI, revelam pior
tolerância ao exercício, avaliada pelo TC6M(19). Apesar da
maior idade média no grupo de HPTEC, tal fato não parece
ser o único responsável pela pior tolerância ao exercício,
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

Fig. 6. Estudos clínicos em pacientes com HPTEC. Séries de casos e estudos não controlados foram publicados com beraprost, epoprostenol,
iloprost, sildenafila e bosentana. Existem 3 ensaios clínicos randomizados placebo-controlados: iloprost, sildenafila e bosentana.
*Estudo de fase II com riociguat já foi publicado; fase III ainda não publicado, mas com resultados apresentados em congresso.
Abreviaturas: AMP-C: monofosfato cíclico de adenosina; GMP-C: monofosfato cíclico de guanosina; FDE-5: fosfodiesterase 5; NO: óxido
nítrico; ET-A: receptor de endotelina tipo A; ET-B: receptor de endotelina tipo-B; CF NYHA: classe funcional da New York Heart Association;
TC6M: teste da caminhada de 6 minutos; ECR: ensaio clínico randomizado.

considerando-se a significativa melhora da DC6M que os
pacientes apresentam após a cirurgia(20-22).
Assim, a despeito do benefício das medicações
vasodilatadoras e anti-proliferativas na circulação pulmonar,
deve-se lembrar que a manutenção de lesões trombóticas,
mesmo que distais, pode manter um estado hemodinâmico
desfavorável, principalmente durante o exercício. A
heterogeneidade da arteriopatia periférica também deve ser
considerada ao se tentar entender os motivos para a ausência
de melhora da capacidade de exercício com o tratamento
clínico em pacientes com HPTEC. Diferentemente da
homogeneidade das lesões nos pacientes com HAPI, os
pacientes com HPTEC apresentam arteriopatia periférica de
distribuição heterogênea, com gravidade variável, podendose encontrar lesões graves e áreas sem alterações
importantes na mesma região do parênquima pulmonar. A
indisponibilidade de exames que quantifiquem o grau de
acometimento por arteriopatia periférica torna difícil prever
ou estimar possível desequilíbrio perfusional com o uso de
drogas na circulação pulmonar.
Em síntese, portanto, acreditamos que os resultados
negativos dos estudos podem ser decorrentes de: a)
ineficácia da droga nessa população (ou em alguns
Pneumologia Paulista Vol. 26, No.4/2012

subgrupos, visto que a heterogeneidade das lesões de
arteriopatia periférica pode levar a diferentes fenótipos cuja
resposta ao tratamento clínico pode variar de acordo com a
preponderância das lesões vasculares proliferativas sobre
as lesões trombóticas); b) alterações de trocas gasosas
(pouco avaliada nos estudos, pode ser responsável pela
intolerância ao esforço apesar de melhora hemodinâmica,
decorrente de desequilíbrio de ventilação-perfusão
consequente à presença de lesões heterogêneas de arteriopatia
periférica associadas a lesões trombóticas proximais que
podem desencadear “roubo de fluxo”); c) delineamento
inadequado dos estudos (o tempo de seguimento e desfechos
foram baseados em estudos com pacientes com HAP – sabese, entretanto, que são pacientes com características
demográficas, clínicas e funcionais distintas); d) variações
na definição de inoperabilidade (em geral, definidas por
centros com grande experiência envolvidos nos estudos. As
avaliações, na maioria das vezes, são subjetivas e dependem
da experiência da equipe cirúrgica).
Apesar dos resultados iniciais pouco promissores, existem
novos estudos sendo finalizados. Estudos de fase II com
uma droga da via do óxido nítrico, riociguat - um estimulador
direto da guanilato ciclase solúvel, demonstraram boa
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tolerabilidade e melhora hemodinâmica em pacientes com
HPTEC(23, 24). Os resultados do estudo de fase III (CHEST-1)
foram divulgados recentemente numa conferência
internacional, indicando melhora hemodinâmica e também
da distância caminhada(25).
Destacamos que a definição de inoperabilidade nestes
estudos era confirmada por cirurgiões experientes, o que
pode não corresponder aos mesmos pacientes considerados
inoperáveis em centros com menor experiência no
procedimento. Interessantemente, houve predomínio
significativo do sexo feminino nos estudos BENEFiT e
CHEST-1, enquanto que os pacientes considerados
inoperáveis por centros de um registro internacional
apresentaram distribuição mais homogênea entre os sexos(5).
Reitera-se que o tratamento clínico não deve ser indicado
sem avaliação prévia de indicação cirúrgica. Com isso, evitase que um tratamento curativo seja negado ou postergado a
um paciente. De fato, o tratamento clínico antes da cirurgia
não melhorou o status hemodinâmico e a evolução pósoperatória num grande centro de referência em
endarterectomia pulmonar. Tal conduta culminou apenas num
indesejado encaminhamento tardio de pacientes a centros
com experiência na cirurgia(26).
Até o momento, portanto, a maioria dos dados sobre
tratamento clínico em pacientes com HPTEC provêm de
estudos não-controlados e avaliações retrospectivas. Os dois
ensaios clínicos publicados, realizados especificamente para
essa população de pacientes, não demonstraram evidências
de melhora na tolerância ao exercício – considerado, ainda, o
principal desfecho nestes estudos clínicos. Estudo recente,
divulgado em congresso, mostra resultados promissores com
o uso de riociguat por 16 semanas. Reforçamos, entretanto,
que a definição de operabilidade ainda é mais importante que
a indicação indiscriminada de tratamento clínico para essa
população de pacientes.
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Relato do Caso
Mulher 38 anos, gestante de 26 semanas. Refere dispneia
aos médios esforços há 30 dias, acompanhada de edema em
membros inferiores e dor em panturrilhas. Há dois dias da
admissão, houve piora da dispnéia. Ao exame, PA: 110 x 70
mmHg, FC: 120 bpm, FR: 24 irpm, saturação de O2 95% em ar
ambiente e repouso, ausculta respiratória sem alterações,
edema +2/+4 em membros inferiores e panturrilhas livres.
Eletrocardiograma e RX de tórax, sem alterações. Hemograma
e eletrólitos normais, CPK: 44, CKMB: 0,5, troponina: 0,06,
BNP: 196, D-dímero: 3,9, gasometria arterial: pH: 7,5; PaCO2:
20,9; PaO2: 71,5; SaO2: 96%.
A hipótese diagnóstica inicial foi de embolia pulmonar
(EP). Iniciou-se a investigação com Doppler venoso de
membros inferiores que não evidenciou trombose venosa
profunda (TVP). O ecocardiograma transtorácico mostrou:
FE: 80%, aumento moderado de câmaras direitas, PSAP: 59
mmHg. Devido alta probabilidade clínica e presença de
hipertensão pulmonar ao ecocardiograma, iniciou-se
enoxaparina subcutânea em dose plena. Diante da
necessidade em confirmar a causa da hipertensão pulmonar,
secundária a EP ou hipertensão arterial pulmonar idiopática,
foi realizada tomografia com protocolo para TEV e proteção
do feto que confirmou EP aguda em tronco de artérias
pulmonares (Figura 1). A paciente evolui com melhora clínica,
queda de BNP e PSAP: 39 mmHg após 15 dias tratamento.

Discussão
O risco de tromboembolia venosa na mulher é 10 vezes

maior na gestação. A incidência geral é baixa em torno de
0,5 – 1 em 1000, mas a mortalidade materna é alta, sendo a
maior causa nos EUA (20%). Há vários fatores de risco
para EP na gestante: o útero gravídico comprime a veia
cava inferior e a artéria ilíaca direita pressionada comprime
a veia ilíaca esquerda, provocando estase sanguínea. Na
gestante, 88% das TVP acometem a perna esquerda, sendo
64% por comprometimento das veias ilíacas e/ou femoral
esquerda. Ocorre um estado de hipercoagulabilidade
devido à maior liberação de fatores protrombóticos e queda
nos níveis séricos de proteína C. A injúria tecidual
decorrente do parto cesareana aumenta em cinco vezes o
risco de EP após este procedimento. Outros fatores de risco
são: Raça negra, doença cardíaca, anemias hemolíticas,
diabetes, LES, tabagismo, gestações múltiplas, idade > 35 anos
e obesidade. Em relação as trombofilias, as de maior relevância
são: mutação homozigótica do Fator V Leiden e mutação
homozigótica da protrombina, nestes casos a tromboprofilaxia
medicamentosa deve ser iniciada precocemente1.
Queixas comuns, como dispnéia e edema de membros,
necessitam de uma maior atenção, e o diagnóstico diferencial
com EP deve ser considerado. Níveis de D-dímeros séricos
variam muito com o decorrer da gestação, portanto não deve
ser utilizado como exame de exclusão diagnóstica. O Doppler
de membros inferiores apresenta menor sensibilidade e
especificidade na gestante, principalmente quando trombo
isolado em veias ilíacas, mas é o exame inicial de escolha por
ser inócuo para a mãe e o feto. Nas últimas décadas vários
estudos têm comprovado o baixo risco para o feto da
realização da tomografia em qualquer período gestacional 2.
O mapeamento ventilação-perfusão também é uma opção,
mas apresenta limitações técnicas (Figuras 2 e 3) 3,4 .
O início precoce da heparinização reduz a morbimortalidade. Os dicumarínicos são contra-indicados no
primeiro e terceiro trimestre, devido à teratogenicidade e
complicações hemorrágicas, respectivamente. O tratamento
de escolha é a heparinização até o parto seguido de
anticoagulação oral 5.
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