
 
• GD - PROFILAXIA E TRATAMENTO DA DOENÇA TROMBOEMBÓLICA 

 
Prezados alunos,  
Este GD se refere a Aula teórica, e  ao capítulo 21,“ Profilaxia e tratamento da doença venosa tromboembólica” (pg: 
239-260), do Livro Fundamentos em Clínica Cirúrgica (2a edição). 
A coordenação. 
-TVP: trombose venosa profunda 
-TEP: tromboembolismo pulmonar  
-TEV: tromboembolismo venoso 
 
 
1o Caso Clínico: 
 
J.A.B., 78 anos, sexo masculino, tabagista há 26 anos, hipertenso, com histórico de insuficiência cardíaca (classe 
funcional II e fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 39%), fibrilação atrial, infarto agudo do miocárdio há 17 
anos e. Em uso de Marevan (5 mg MID), Furosemida (40 mg MID), Enalapril (10 mg BID) e Carvedilol (3,125 mg 
BID), Queixa de constipação e diarreia alternantes. Pesquisa de sangue oculto nas fezes foi positiva. Feito 
colonoscopia, que levou ao diagnóstico de carcinoma de cólon esquerdo. Indicado tratamento cirúrgico.  
 
Estatística:  - TEP é a maior causa de óbitos hospitalares no mundo e a mais evitável. 
  - Cerca de 90% das TEPs tem origem em TVPs dos membros inferiores (MMII). 
  - Nos EUA em 2010 ocorreram cerca de 900 mil casos de TEP, com 1/3 de óbitos. 
  - Cerca de 4% desenvolvem hipertensão pulmonar e entre 25 e 50% terão síndrome pós-trombótica. 
  - Em geral, a incidência de TVP está associada ao número de fatores de risco presentes. 
   

A) No caso acima, por que o paciente usava marevam?  

B) Quando deve ser suspenso o marevam para a realização da operação. 

C) Após a operação, e retorno do uso de marevan, quais os níveis de RNI adequados para a 

anticoagulação? 

D) Em pacientes internados e em gestantes, a dosagem sérica de Dímero D frequentemente está acima dos 

níveis normais. Nesse caso, além da avaliação clínica e do exame físico, qual exame proedêutico é 

essencial para confirmar o diagnósico?  

 E)   Após confirmado o diagnóstico de TVP, quais os objetivos do tratamento?  

  F)  Sabe-se que o tratamento da TVP com anticoagulante deve ser iniciado assim que o diagnóstico for 

 confirmado ou se houver forte suspeita. Desse modo, quais as principais opções de tratamento clínico 

 da TVP?  

 
 
2º Caso Clínico  
 
Paciente do gênero feminino, 78 anos,  ex-tabagista (1 maço/dia por 37 anos), portadora de insuficiência cardiaca 
congestiva (ICC), e diabetes mellitus tipo 2. Atualmente em uso de captopril (25mg/BID), furosemida (40mg/MID), 
carvedilol (6,25 mg/BID), AAS (100 mg/ MID), sinvastatina (40mg/MID) e metformina (500mg/MID). Foi submetida a 
retosigmoidectomia videolaparoscópica devido uma neoplasia maligna do reto. No 5º DPO (dia de pós-operatório), 
ainda internada, a paciente começou a queixar de dor e edema em perna esquerda. Ao examinar a paciente, o 
médico assintente percebeu dor à dorsiflexão passiva do pé esquerdo.   
  

a) Qual o diagnóstico mais provável do ocorrido no 5º DPO? 

b) Quais os sinais clínicos clássicos apresentados pelos pacientes com esse diagnóstico? 

c) Uma das grandes preocupações no paciente cirúrgico é a ocorrência de TVP, com consequente risco de 

TEP. Discuta sobre os principais fatores de risco para TVP e TEP; Indique os fatores presentes neste 

paciente. 

d) Que medidas são necessárias no preparo deste paciente considerando o risco de TVP e TEP? 

 
 
 




