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Indicadores para 
acompanhamento 
dos resultados: 

- Número de eventos tromboembólicos (TVP e TEP) intra-hospitalares/mês.  

- Consumo de heparinas/mês 

- Auditorias clínicas em todo serviço, com objetivo de medir a aderência às recomendações 

fortes (essenciais) deste protocolo. Serão realizadas antes e 6 meses após a implantação do 

protocolo. Posteriormente serão realizadas apenas por demanda. 

Medicamentos 
necessários:  

- Heparina de Baixo Peso Molecular: enoxaparina e bemiparina (*será usada apenas em 
situações de desabastecimento de enoxaparina);  
- Heparina Não Fracionada (heparina sódica); 
- Fondaparinux *Medicamento não padronizado. Seu uso está condicionado à aprovação da 
Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que acontecerá em até 48 horas úteis após a 
solicitação. 

Esquema de 
administração:  

Posologia usual (as exceções serão pontuadas ao longo do protocolo): 
- Enoxaparina 40mg/0,4ml – 1 seringa subcutânea de 24-24h (com horário preferencial as 20h).  
- Bemiparina – 3.500 UI/0,2ml - 1 seringa subcutânea de 24-24h (com horário preferencial as 
20h) *Será usada apenas em situações de desabastecimento de enoxaparina; 
- Heparina sódica (heparina não fracionada – HNF) – ampola de 5.000UI/0,25ml – 1 ampola 
subcutânea de 12-12h ou 8-8h. 
- Fondaparinux 2,5mg/0,5ml – 1 seringa subcutânea de 24-24h – Obs: Esta droga ficará 
reservada para pacientes com história pregressa de trombocitopenia induzida por heparina ou 
síndrome coronariana aguda. O uso do fondaparinux para profilaxia de TEV é contraindicado em 
pacientes com TFG <30ml/min/1,73m2 e aqueles com peso menor que 50kg. *Medicamento não 
padronizado. Seu uso está condicionado à aprovação da Comissão de Avaliação de Tecnologia 
em Saúde, que acontecerá em até 48 horas úteis após a solicitação. 

Materiais 
necessários:  

- Meias de compressão graduada ou meias antitrombóticas, conforme disponibilidade; 
- Meias de compressão pneumática intermitente, conforme disponibilidade; 
- Impresso de avaliação de risco de TEV e sangramento.  

Registros - Registro de anamnese 
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1 - INTRODUÇÃO 

Está bem estabelecido na literatura de que a tromboprofilaxia em pacientes internados é custo 

efetiva e reduz a ocorrência de tromboembolismo venoso, tanto nos doentes clínicos quanto nos 

cirúrgicos. No entanto, apesar do amplo conjunto de evidências disponíveis e de inúmeras diretrizes 

recomendando sua utilização, essa intervenção continua sendo subutilizada, comprometendo a 

qualidade assistencial e segurança dos pacientes. 

2 - OBJETIVOS 

Servir como guia na tomada de decisão e padronizar os cuidados envolvendo a profilaxia de 

tromboembolismo venoso nos pacientes internados na Santa Casa de Belo Horizonte. 

3 - BENEFÍCIOS ESPERADOS 

1. Melhorar a segurança dos pacientes internados; 

2. Reduzir eventos tromboembólicos nos pacientes internados; 

3. Reduzir a mortalidade hospitalar atribuída ao tromboembolismo venoso;  

4. Reduzir custos; 

5. Reduzir eventos adversos associados ao uso inadequado das medidas profiláticas. 

4 - TAREFAS CRÍTICAS 

1. Avaliar o risco de tromboembolismo venoso e de sangramento; 

2. Prescrever e administrar medidas de profilaxia quando indicado. 

5 - METODOLOGIA  

Para criação deste protocolo realizamos a busca e seleção de sumários, incluindo diretrizes 

nacionais e internacionais, que abordassem a profilaxia do tromboembolismo venoso. Priorizamos a 

seleção de documentos de organizações amplamente respeitadas, com metodologia explícita e 

preferencialmente daqueles com publicação ou atualização mais recente.  

Foram selecionados os sumários das seguintes organizações: Uptodate, Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, Sociedade Europeia de Anestesiologia e NICE (National Institute for Health and Clinical 

Excellence), do Reino Unido.  

As recomendações destes sumários foram analisadas e comparadas, sendo posteriormente 

traduzidas para recomendações locais, baseadas na realidade da Santa Casa de Belo Horizonte e 

utilizando-se da metodologia GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation) para sua elaboração, a qual está demonstrada abaixo: 

 

 



 

 
5 

Quadro 1. Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation - GRADE 

 
Grau de 

recomendação 

Clareza do risco / benefício Qualidade da evidência (confiança nas 
estimativas) 

Implicações 

1A 
 
Recomendação 
forte 
 
Evidência de alta 
qualidade 

Os benefícios claramente superam 
os riscos ou vice-versa. 

Evidências consistentes de ensaios 
clínicos randomizados controlados bem 
conduzidos ou evidências irrefutáveis de 
estudos observacionais.  
É improvável que 
novos estudos possam mudar a confiança 
das estimativas de risco/benefício. 

Recomendação forte;  
 
Pode se aplicar à 
maioria dos pacientes na 
maioria das circunstâncias 
sem restrição. 

1B 
 
Recomendação 
forte 
 
Evidência de 
moderada 
qualidade  

Os benefícios claramente superam 
os riscos ou vice-versa. 

Evidências de ensaios clínicos 
randomizados controlados com limitações 
importantes (falhas metodológicas, 
resultados inconsistentes, indiretos ou 
imprecisos) ou evidências muito fortes de 
estudos observacionais.  
Pesquisas adicionais, se realizadas, 
provavelmente terão algum impacto na 
confiança das estimativas de 
risco/benefício. 

Recomendação forte; 
 

 
Provavelmente 
aplicável à maioria dos 
pacientes 

1C 
 
Recomendação 
forte 
Evidência de baixa 
qualidade 

Os benefícios parecem superar os 
riscos ou vice-versa. 

Evidência de estudos observacionais, 
experiência clínica não sistemática ou de 
ensaios clínicos randomizados e 
controlados com falhas graves. 
Qualquer estimativa de efeito é incerta. 

Recomendação 
relativamente forte; 

 
Pode mudar quando 
evidência de maior 
qualidade se tornar 
disponível. 

2A 
 
Recomendação 
fraca 
Evidência de alta 
qualidade  

Os benefícios são estreitamente 
equilibrados com os riscos. 

Evidências consistentes de ensaios 
clínicos randomizados controlados bem 
conduzidos ou evidências irrefutáveis de 
estudos observacionais.  
É improvável que novos estudos possam 
mudar a confiança das estimativas de 
risco/benefício. 

Recomendação fraca;  
 
A melhor ação pode 
variar dependendo das 
circunstâncias, valores e 
preferências do paciente 

2B 
 
Recomendação 
fraca 
 
Evidência de 
moderada 
qualidade 

Os benefícios são estreitamente 
equilibrados com os riscos, há 
alguma incerteza quanto às 
estimativas de risco/benefício. 

Evidências de ensaios clínicos 
randomizados controlados com limitações 
importantes (falhas metodológicas, 
resultados inconsistentes, indiretos ou 
imprecisos) ou evidências muito fortes de 
estudos observacionais.  
Pesquisas adicionais, se realizadas, 
provavelmente terão algum impacto na 
confiança das estimativas de 
risco/benefício. 

Recomendação fraca; 
 

 
Abordagens alternativas 
podem ser melhores para 
alguns pacientes  
em determinadas 
circunstâncias. 

2C 
 
Recomendação 
fraca 
 
Evidência de baixa 
qualidade 

Incerteza quanto às estimativas de 
risco/benefício. Os benefícios podem 
ser estreitamente equilibrados com 
os riscos. 

Evidência de estudos observacionais, 
experiência clínica não sistemática ou de 
ensaios clínicos randomizados e 
controlados com falhas graves.  
Qualquer estimativa de efeito é incerta. 

Recomendação muito 
fraca;   
 
Outras alternativas 
podem ser igualmente 
razoáveis. 
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6 - RECOMENDAÇÕES  

6.1- MODALIDADES DE PROFILAXIA 

6.1.1- PROFILAXIA FARMACOLÓGICA 

Posologia usual (as exceções serão pontuadas ao longo do protocolo): 

 Enoxaparina 40mg/0,4ml - 1 seringa subcutânea de 24-24h (com horário preferencial as 

20h). 

 Bemiparina – 3.500 UI/0,2ml - 1 seringa subcutânea de 24-24h (com horário preferencial as 

20h) *Será usada apenas em situações de desabastecimento de enoxaparina; 

 Heparina sódica (heparina não fracionada – HNF) – ampola de 5.000UI/0,25ml – 1 ampola 

subcutânea de 12-12h ou 8-8h. 

 Fondaparinux 2,5mg/0,5ml - 1 seringa subcutânea de 24-24h – Obs: Esta droga ficará 

reservada para pacientes com história pregressa de trombocitopenia induzida por heparina 

ou síndrome coronariana aguda. O uso do fondaparinux para profilaxia de TEV é contra-

indicado em pacientes com TFG <30ml/min/1,73m2 e em pacientes com peso menor que 

50Kg. *Medicamento não padronizado. Seu uso está condicionado à aprovação da Comissão 

de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que acontecerá em até 48 horas úteis após a 

solicitação. 

Contraindicações à profilaxia farmacológica: 

Absolutas: 

 Hipersensibilidade às heparinas; 

 História pregressa de plaquetopenia induzida por heparina; 

 Sangramento ativo – exceto epistaxe leve e sangramento menstrual fisiológico; 

 Alto risco de sangramento; 

 Punção lombar dentro das últimas 04 horas; 

 Punção lombar esperada nas próximas 12 horas; 

 Procedimento cirúrgico esperado para as próximas 12 horas; 

 O paciente deve receber ou está recebendo anticoagulação terapêutica. 

Relativas: 

 Contagem de plaquetas menor que 50.000 ou menor que 100.000, quando associado a 

outros fatores de risco adicionais; 

 Hipertensão sistólica não controlada: pelo possível aumento de risco de acidente vascular 

cerebral hemorrágico (AVCh). Rassalta-se que não há um valor de pressão sistólica que sirva 

como um ponto de corte. Para a tomada de decisão, deve-se levar em consideração a 
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comparação entre os níveis pressóricos atuais e os que seriam considerados habituais para 

aquele paciente e/ou se está diante de uma urgência/emergência hipertensiva. Ademais, 

deve-se buscar a presença de fatores de risco adicionais, principalmente a história pregressa 

de AVCh hipertensivo; 

 Diáteses hemorrágicas adquiridas (Ex: uremia) ou hereditárias não tratadas (Ex: 

hemofilia e doença de von Willebrand). 

6.1.2- PROFILAXIA MECÂNICA 

 Meias de compressão graduada ou meias antitrombóticas, conforme disponibilidade; 

 Meias de compressão pneumática intermitente, conforme disponibilidade. 

Orientações quanto ao uso da meia de compressão graduada: 

 Certifique-se de que os pacientes tiveram seus MMII medidos e que o tamanho correto da meia 

foi fornecido; 

 Utilize as meias de compressão graduada que forneçam uma pressão de de 14-15 mmHg na 

panturrilha (isso equivale a uma pressão de 14-18 mmHg no tornozelo); 

 Remova as meias antitrombóticas diariamente para fins de higiene e inspeção das condições da 

pele. Em pacientes com redução significativa da mobilidade, comprometimento sensorial ou da 

integridade da pele, inspecionar duas ou três vezes por dia, particularmente sobre as 

proeminencias ósseas; 

 Avalie suspender uso de meias antitrombóticas se houver o aparecimento de lesões, bolhas ou 

descoloração da pele, particularmente sobre proeminências ósseas, ou se o paciente 

experimentar dor ou desconforto.  

Contraindicações a profilaxia mecânica: 

Absolutas: 

 Fratura exposta; 

 Infecção grave de MMII;  

 Doença arterial periférica suspeita ou comprovada; 

 Enxerto de pele recente; 

 Alergia conhecida ao material de fabricação. 

Relativas: 

 Presença de úlceras ou feridas; 

 Neuropatia periférica ou outras causas de deficiência sensorial; 

 Edema de MMII; 

 Deformidade dos MMII, impedindo o ajuste adequado; 
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6.2- PACIENTES CLÍNICOS  

6.2.1- AVALIAÇÃO DE RISCOS 

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes internados, sejam avaliados quanto ao risco de 

desenvolver tromboembolismo venoso (GRADE 1B). Caso este risco seja alto, RECOMENDA-SE a 

avaliação do risco de sangramento, antes que a profilaxia farmacológica seja prescrita (GRADE 

1B). 

- RECOMENDA-SE que os riscos de TEV e sangramento sejam reavaliados durante a internação 

(GRADE 1B). 

 A avaliação de riscos é atitude fundamental para a tomada de conduta adequada! 

- CONSIDERE o uso do escore de risco de PADUA e do escore IMPROVE para avaliação de risco de 

TEV e de sangramento, respectivamente (GRADE 2B). 

Tabela 1. Escores de risco de PADUA e IMPROVE 

PREDIÇÃO DE RISCO DE TEV 
ESCORE DE PADUA 

PREDIÇÃO DE RISCO DE SANGRAMENTO 
ESCORE DE RISCO IMPROVE 

CÂNCER ATIVO OU TRATADO COM RT/QT 
NOS ÚLTIMOS 06 MESES 

3 pts ÚLCERA GASTRODUODENAL ATIVA 4,5 pts 

HISTORIA PREGRESSA DE TEV 3 pts SANGRAMENTO NOS ÚLTIMOS 03 MESES 4 pts 

MOBILIDADE REDUZIDA POR 3 OU MAIS 
DIAS 

3 pts PLAQUETOPENIA (MENOR QUE 50.000) 4 pts 

ESTADO PRO-COAGULANTE PREEXISTENTE 
(TROMBOFILIA) 

3 pts DISFUNÇÃO HEPÁTICA HEPATICA ( RNI > 
1,5) 

2,5 pts 

TRAUMA OU CIRURGIA NO ÚLTIMO MÊS 2 pts INTERNAÇÃO EM UTI 2,5 pts 

IDADE MAIOR OU IGUAL A 70 ANOS 1 pt CATETER VENOSO CENTRAL 2 pts 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA OU 
RESPIRATÓRIA (AGUDA OU CRÔNICA) 

1 pt DOENÇAS REUMÁTICAS 2 pts 

AVC OU IAM (FASE AGUDA) 1 pt CÂNCER ATIVO 2 pts 

DOENÇA INFECCIOSA OU REUMÁTICA 
AGUDA 

1 pt SEXO MASCULINO 1 pt 

OBESIDADE – IMC > 30kg/m2 1 pt IDADE <40 = 0 pt 40 a 84 = 1,5 pts      85= 3,5 pts 

TRATAMENTO HORMONAL 1 pt TFG < 30 = 2,5 pts 30 a 59 = 1 pt   > 60= 0 pt 

MAIOR OU IGUAL A 4 PONTOS = ALTO RISCO MAIOR OU IGUAL A 7 PONTOS = ALTO RISCO 

Fonte: Pai M (2018) 

6.2.2- DEFINIÇÃO DOS RISCOS  

 Baixo risco de TEV: julgamento clínico e/ou pontuação menor que 4 no escore PADUA; 
 

 Baixo risco de sangramento: julgamento clínico e/ou pontuação menor que 7 no escore 
IMPROVE; 
 

 Alto risco de TEV: julgamento clínico e/ou pontuação maior ou igual a 4 no escore PADUA; 
 

 Alto risco de sangramento: julgamento clínico e/ou pontuação maior ou igual a 7 no escore 
IMPROVE. 
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6.2.3- QUANDO NÃO UTILIZAR A PROFILAXIA 

- RECOMENDA-SE CONTRA a utilização da profilaxia farmacológica em pacientes com sangramento 

ativo ou que sejam de alto risco de sangramento (GRADE 1B). 

- RECOMENDA-SE CONTRA a utilização da profilaxia farmacológica a pacientes com baixo risco de 

desenvolver eventos tromboembólicos (GRADE 1B). 

- RECOMENDA-SE CONTRA a utilização da profilaxia farmacológica aos pacientes que apresentem as 
contraindicações descritas no tópico 6.1.1. 

 

6.2.4- MEDIDAS DE PROFILAXIA A SEREM UTILIZADAS  

- RECOMENDA-SE o uso das heparinas como medida de profilaxia farmacológica (GRADE 1B).  

- CONSIDERE o uso preferencial da heparina de baixo peso molecular (HBPM) à heparina não 

fracionada (HNF) (GRADE 2C).  

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a iniciar a deambulação o mais 

precocemente possível (GRADE 1C). 

 Enoxaparina 40mg/0,4ml – 1 seringa subcutânea de 24-24h (com horário preferencial as 

20h) (GRADE 1B) 

 

 Enoxaparina 20mg/0,2ml – 1 seringa subcutânea de 24-24h (com horário preferencial as 

20h) (GRADE 2C) – essa dose é reservada para pacientes com injúria renal aguda, 

insuficiência renal crônica dialítica ou não dialítica estágio IV ou V (TFG <30ml/min/1,73m2). 

Todavia, nessa situação, considere o uso preferencial da heparina não fracionada à 

enoxaparina com dose corrigida. 

 

 Heparina sódica (heparina não fracionada – HNF) – ampola de 5.000UI/0,25ml – 1 ampola 

subcutânea de 12-12h (GRADE 1B). O intervalo de 8-8h pode até ser considerado, porém, 

vale ressaltar que não parece existir diferenças significativas nas taxas de TVP, TEP e 

sangramento entre essas diferentes posologias. 

 

 Fondaparinux 2,5mg de 24-24h (GRADE 1B) – Esta droga ficará reservada para pacientes 

com história pregressa de trombocitopenia induzida por heparina ou síndrome coronariana 

aguda. O uso do fondaparinux para profilaxia de TEV é contra-indicado em pacientes com 

TFG <30ml/min/1,73m2 e em pacientes com peso menor que 50Kg. *Medicamento não 

padronizado. Seu uso está condicionado à aprovação da Comissão de Avaliação de 

Tecnologia em Saúde, que acontecerá em até 48 horas úteis após a solicitação. 
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6.2.5- MEDIDAS DE PROFILAXIA A SEREM EVITADAS 

- RECOMENDA-SE CONTRA o uso de ácido acetilsalicílico (AAS) ou outros agentes antiplaquetários 

como medida isolada para profilaxia farmacológica de TEV (GRADE 1C). 

- RECOMENDA-SE CONTRA a utilização de meias de compressão graduada para profilaxia de 

tromboembolismo venoso em pacientes clínicos (GRADE 1C). 

6.2.6- POPULAÇÕES ESPECIAIS 

6.2.6.1- OBESO 

- CONSIDERE o uso de enoxaparina na dose de 40mg a cada 12h para profilaxia de TEV em pacientes 

obesos, com IMC acima de 40kg/m2 e que não apresente comprometimento importante da função 

renal (TFG <30ml/min/1,73m2) (GRADE 2C).  

* Avalie o peso total do paciente, e não apenas o IMC. Pacientes com estatura baixa e IMC elevado 

podem não se beneficiar de doses aumentadas de heparina. 

6.2.6.2- PACIENTES COM DISFUNÇÃO RENAL 

- CONSIDERE o uso de HNF à HBPM em pacientes com IRA, DRC dialítica e não dialítica estágio IV e 

V (TFG <30ml/min/1,73m2) (GRADE 2C). 

6.2.6.3- PACIENTES OBESOS E COM COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO RENAL 

- CONSIDERE o uso de HNF na dose de 5.000 ou 7.500 UI a cada 8h, para profilaxia de TEV em 

pacientes obesos, com IMC acima de 40kg/m2 e que apresentem comprometimento importante da 

função renal (TFG <30ml/min/1,73m2) (GRADE 2C).  

* Avalie o peso total do paciente, e não apenas o IMC. Pacientes com estatura baixa e IMC elevado 

podem não se beneficiar de doses aumentadas de heparina. 

6.2.6.4- ONCOLÓGICOS  

- RECOMENDA-SE o uso da profilaxia farmacológica para pacientes com câncer que estejam 

internados e apresentem qualquer outro fator de risco associado, a não ser que o risco de 

sangramento supere os prováveis benefícios da intervenção (GRADE 1B). 

- A escolha do anticoagulante (heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada), bem 

como sua dose, seguirá as mesmas recomendações descritas para a população geral.  

- CONSIDERE a manutenção da profilaxia farmacológica após a alta hospitalar nos seguintes 

subgrupos de pacientes: 
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- Portadores de mieloma múltiplo, recebendo talidomida ou análogos.  

- Pacientes oncológicos com alto risco de TEV (Julgamento clínico e/ou pontuação maior ou 

igual a 3 no escore de Khorana). 

Tabela 2. Escore de Khorana 

ESCORE DE KHORANA 

FATORES DE RISCO PONTUAÇÃO 

SITIO DO TUMOR PRIMÁRIO  

- MUITO ALTO RISCO (ESTÔMAGO, PÂNCREAS) 2 

- ALTO RISCO (PULMÃO, GINECOLÓGICO, BEXIGA, 
TESTÍCULO) 

1 

- OUTROS SÍTIOS 0 

CONTAGEM PLAQUETÁRIA PRÉ-QUIMIOTERAPIA  
350.000/M3 

1 

HEMOGLOBINA < 10G/DL OU USO DE AGENTES 
ESTIMULADORES DA ERITROPOIESE 

1 

CONTAGEM DE LEUCÓCITOS PRÉ-QUIMIOTERAPIA  
11.000/M3 

1 

IMC  35KG/M2 1 

0 PONTO = BAIXO RISCO   1 A 2 PONTOS = INTERMEDIÁRIO   3 PONTOS = ALTO RISCO  

  Fonte: Bauer (2018) 

6.2.6.5- HEPATOPATAS  

- Além da avaliação habitual de risco de TEV e sangramento*, deve-se avaliar com cautela a 

presença de plaquetopenia, alterações do coagulograma, varizes de esôfago e história pregressa de 

sangramento.  

- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica apenas aos pacientes que apresentem alto risco de 

TEV e baixo risco de sangramento (GRADE 2C). 

*Julgamento clínico e escores de risco de PADUA e IMPROVE  

6.2.6.6- ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO  

- Se disponível, RECOMENDA-SE o uso da compressão pneumática intermitente, o mais 

precocemente possível, com início preferencial nas primeiras 72h do quadro (GRADE 1B).  

Obs: existe um risco teórico de deslocamento de trombos pré-formados, caso sua aplicação seja 

tardia. Neste caso pode-se considerar a realização de doppler venoso antes da sua aplicação.  

- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica nos pacientes que apresentem redução da 

mobilidade e/ou outros fatores de risco associados, a não ser que o risco de sangramento supere os 

possíveis benefícios da intervenção (GRADE 2B). 
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- RECOMENDA-SE CONTRA o uso da profilaxia farmacológica dentro das primeiras 24h após a 

utilização de trombolíticos (GRADE 1B).  

- RECOMENDA-SE CONTRA o uso de meias de compressão graduada (GRADE 1B). 

6.2.6.7- ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO INTRAPARENQUIMATOSO  

- Se disponível, RECOMENDA-SE o uso da compressão pneumática intermitente, o mais 

precocemente possível, com início preferencial nas primeiras 72h do quadro (GRADE 1B).  

Obs: existe um risco teórico de deslocamento de trombos pré-formados, caso sua aplicação seja 

tardia. Neste caso pode-se considerar a realização de doppler venoso antes da sua aplicação.  

Considerar o uso da profilaxia farmacológica apenas após avaliação pormenorizada do caso (GRADE 

2C):  

- avaliar o grau de redução da mobilidade;  

- presença de outros fatores de risco de TEV e ou sangramento;  

- controle dos níveis pressóricos;  

- exame de imagem de controle após 48h do início do quadro, mostrando estabilidade ou 

involução do sangramento. 

- RECOMENDA-SE CONTRA o uso de meias de compressão graduada (GRADE 1B). 

6.2.6.8- PACIENTES COM HISTÓRIA PREGRESSA DE TROMBOCITOPENIA INDUZIDA POR 

HEPARINA  

- Quando indicada, RECOMENDA-SE que a profilaxia farmacológica de TEV seja realizada com uso de 

fondaparinux (GRADE 1B). 

6.2.6.9- PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS 

- CONSIDERE o uso de profilaxia farmacológica em pacientes sob cuidados paliativos que se 

apresentem com agravo agudo potencialmente reversível. Leve em conta os potenciais riscos e 

benefícios da intervenção, juntamente com a opinião do paciente, familiares e/ou cuidadores, 

durante a tomada de decisão (GRADE 2C). 

- RECOMENDA-SE CONTRA o uso de profilaxia farmacológica ou mecânica em pacientes internados 

para cuidados terminais ou naqueles em que foram iniciados cuidados de fim de vida. 
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6.3- PACIENTES CIRÚRGICOS  

6.3.1- PROFILAXIA DE TEV PARA CIRURGIAS NÃO ORTOPÉDICAS 

6.3.1.1- AVALIAÇÃO DE RISCOS:  

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam avaliados, durante o período pré-operatório, quanto 

ao risco de TEV e sangramento. Deve-se levar em consideração o risco intrínseco do paciente (Ex: 

história pregressa de TEV, comorbidades) e o risco associado ao procedimento (GRADE 1 B). Tabelas 

3, 4, 5 e 6. 

- CONSIDERE o uso do escore de Caprini como ferramenta de auxílio à determinação e classificação 

do risco de TEV em pacientes que irão se submeter a procedimentos não ortopédicos (GRADE 2B). 

Tabela 4 e 5. 

 A avaliação de riscos é atitude fundamental para a tomada de conduta adequada! 

Tabela 3. Fatores de Risco para TEV 

FATORES DE RISCO PARA TEV 

CIRURGIA TRAUMA (GRANDES TRAUMAS OU DE MEMBROS 
INFERIORES) 

IMOBILIDADE; PARESIA DE MEMBROS INFERIORES NEOPLASIA 

TRATAMENTO ONCOLÓGICO (HORMONAL; 
QUIMIOTERAPIA; INIBIDOR DE ANGIOGÊNESE OU 

RADIOTERAPIA) 

TROMBOEMBOLISMO VENOSO PRÉVIO 

COMPRESSÃO VENOSA (TUMOR; HEMATOMA; 
ANORMALIDADE ARTERIAL) 

IDADE AVANÇADA 

GRAVIDEZ A PUERPÉRIO ANTICONCEPCIONAIS ORAIS COM ESTROGÊNIO OU 
TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL 

MODULADORES SELETIVOS DE RECEPTORES DE 
ESTROGÊNIO 

AGENTES ESTIMULANTES DE ERITROPOIESE 

DOENÇA CLÍNICA AGUDA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA OU RESPIRATÓRIA 

DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL SÍNDROME NEFRÓTICA 

DOENÇAS MIELOPROLIFERATIVAS HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA 

OBESIDADE TABAGISMO 

CATETERIZAÇÃO VENOSA CENTRAL TROMBOFILIA ADQUIRIDA OU HEREDITÁRIA 

Fonte: Gualandro (2017) 
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Tabela 4. Modelo de Avaliação de Risco de Caprini 

MODELO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE CAPRINI: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DAS CIRURGIAS GERAIS, 
ABDOMINAIS, PÉLVICAS, UROLÓGICAS, GINECOLÓGICAS, VASCULARES E PLÁSTICAS/RECONSTRUTIVAS 

PONTUAÇÃO 

1 PONTO 2 PONTOS 3 PONTOS 5 PONTOS 

IDADE 41-60 ANOS IDADE 61-74 ANOS IDADE > 75 ANOS AVC < 1 MÊS 

CIRURGIA PEQUENA CIRURGIA 
ARTROSCÓPICA 

HPP DE TEV ARTROPLASTIA ELETIVA DE 
QUADRIL OU JOELHO 

IMC > 25 KG/M2 CIRURGIA ABERTA > 45 
MIN 

HF DE TEV FRATURA DE QUADRIL, 
PELVE OU MMII 

EDEMA DE MMII CIRURGIA 
LAPAROSCÓPICA > 45 

MIN 

FATOR V DE LEIDEN LESÃO MEDULAR ESPINHAL 
AGUDA (< 1 MÊS) 

VEIAS VARICOSAS NEOPLASIA POLIMORFISMO 20210
 
A 

DA PROTROMBINA 
 

GRAVIDEZ OU PÓS-
PARTO 

CONFINAMENTO NO 
LEITO > 72H 

ANTICOAGULANTE 
LÚPICO 

HISTÓRIA DE ABORTO 
ESPONTÂNEO 

RECORRENTE OU 
INEXPLICADO 

CATETER CENTRAL ANTICORPO 
ANTICARDIOLIPINA 

CONTRACEPTIVO OU 
TRH 

IMOBILIZAÇÃO COM 
GESSO 

HOMOCISTEÍNA 
ELEVADA 

SEPSE < 1 MÊS  TROMBOCITOPENIA 
INDUZIDA POR 

HEPARINA 

DOENÇA PULMONAR 
GRAVE (INCLUINDO 

PNM < 1 MÊS) 

OUTRAS TROMBOFILIAS 
CONGÊNITAS OU 

ADQUIRIDAS 

FUNÇÃO PULMONAR 
ANORMAL 

 

IAM 

INSUFICIÊNCIA CARDÍCA 
CONGESTIVA (< 1 MÊS) 

DOENÇA INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL 

RESTRITO AO LEITO < 
72H 

Fonte: Gualandro (2017)  

Tabela 5. Escore de Risco de Caprini 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA TROMBOEMBOLISMO VENOSO NA AUSÊNCIA DE PROFILAXIA MECÂNICA OU 
FARMACOLÓGICA, SEGUNDO O ESCORE DE RISCO DE CAPRINI 

CATEGORIA DE RISCO ESCORE DE CAPRINI RISCO DE TEV (%) 

MUITO BAIXO 0 PTS < 0,5 

BAIXO 1-2 PTS 1,5 

MODERADO 3-4 PTS 3,0 

ALTO ≥ 5 PTS 6,0 

Fonte: Gualandro (2017) 
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Tabela 6. Fatores de risco para complicações hemorrágicas graves 

FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES HEMORRÁGICAS GRAVES 

FATORES DE RISCO 
GERAIS 

SANGRAMENTO ATIVO; 
SANGRAMENTO IMPORTANTE PRÉVIO; 
DOENÇA HEMORRÁGICA CONHECIDA NÃO TRATADA; 
INSUFICIÊNCIA RENAL OU HEPÁTICA GRAVES; 
TROMBOCITOPENIA; 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO; 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NÃO CONTROLADA; 
PUNÇÃO LOMBAR, EPIDURAL OU ANESTESIA ESPINHAL NAS ÚLTIMAS 4H OU NAS 
PRÓXIMAS 12H; 
USO CONCOMITANTE DE ANTICOAGULANTE, ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO OU 
DROGAS TROMBOLÍTICAS. 

FATORES DE RISCO 
ESPECÍFICOS DOS 
PROCEDIMENTOS  

CIRURGIA ABDOMINAL  SEXO MASCULINO; 
HEMOGLOBINA PRÉ-OPERATÓRIA < 13 G/DL; 
NEOPLASIA; 
CIRURGIA COMPLEXA (DEFINIDA POR DOIS OU 
MAIS PROCEDIMENTOS, DIFICULDADE DE 
DISSECÇÃO OU MAIS DO QUE UMA 
ANASTOMOSE). 

PANCREATODUODENECTOMIA SEPSE; 
FÍSTULA PANCREÁTICA; 
SANGRAMENTO SENTINELA. 

RESSECÇÃO HEPÁTICA NÚMERO DE SEGMENTOS;  
RESSECÇÃO CONCOMITANTE DE ÓRGÃOS EXTRA-
HEPÁTICOS;  
NEOPLASIA PRIMÁRIA DE FÍGADO; 
NÍVEL BAIXO DE HEMOGLOBINA NO PRÉ-
OPERATÓRIO; 
PLAQUETOPENIA. 

PROCEDIMENTOS EM QUE 
COMPLICAÇÕES HEMORRÁGICAS 
PODEM TER SÉRIAS 
CONSEQUÊNCIAS 

CRANIECTOMIA;  
CIRURGIA DA MEDULA ESPINHAL; 
TRAUMA ESPINHAL; 
PROCEDIMENTOS RECONSTRUTIVOS 
ENVOLVENDO ENXERTO LIVRE. 

Fonte: Gualandro (2017) 

6.3.2- RECOMENDAÇÕES PARA CIRURGIAS ABDOMINAIS, PÉLVICAS, UROLÓGICAS, 

GINECOLÓGICAS, VASCULARES E PLÁSTICAS/RECONSTRUTIVAS 

Pacientes com risco muito baixo TEV (escore de Caprini de 0): 

- RECOMENDA-SE CONTRA o uso de profilaxia farmacológica ou mecânica (GRADE 1B). 

- Estimule a deambulação precoce.  

Pacientes com risco baixo TEV (escore de Caprini de 1-2 pontos): 

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) em vez de utilizar medidas 

farmacológicas ou mecânicas (GRADE 1B). 
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Pacientes com risco moderado de TEV (escore de Caprini de 3-4 pontos): 

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) (GRADE 1B). 

- RECOMENDA-SE o uso da profilaxia farmacológica a maioria dos pacientes (GRADE 1B). 

- CONSIDERE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação aos outros anticoagulantes 

(GRADE 2B). 

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco aumentado 

de complicações hemorrágicas, até que este risco diminua e se possa iniciar a profilaxia 

farmacológica (GRADE 2C).  

Pacientes com risco alto de TEV (escore de Caprini ≥ 5  pontos): 

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) (GRADE 1B). 

- RECOMENDA-SE o uso da profilaxia farmacológica em relação a outros métodos (GRADE 1B). 

- CONSIDERE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação aos outros anticoagulantes 

(GRADE 2B). 

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco aumentado 

de complicações hemorrágicas, até que este risco diminua e se possa iniciar a profilaxia 

farmacológica (GRADE 2C).  

Profilaxia combinada: 

- CONSIDERE a associação da profilaxia mecânica, quando disponível, à profilaxia farmacológica em 

pacientes com múltiplos fatores de risco para TEV (GRADE 2C) 

Profilaxia estendida: 

- CONSIDERE a extensão da profilaxia farmacológica, por um período de 4 semanas, a pacientes 

submetidos a cirurgias oncológicas abdominais ou pélvicas, que não apresentem risco aumentado 

de sangramento (GRADE 2B). 

6.3.3- CIRURGIAS TORÁCICAS 

Pacientes com baixo risco de TEV: 

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) em vez de utilizar medidas 

farmacológicas ou mecânicas (GRADE 1C). 

Pacientes com risco moderado TEV: 
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- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (GRADE 1C). 

- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica (GRADE 2B)  

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco aumentado 

de sangramento (GRADE 2C). 

Pacientes com alto risco de TEV: 

-RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (GRADE 1C). 

- RECOMENDA-SE o uso da profilaxia farmacológica em relação a outros métodos (GRADE 1B). 

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica em pacientes com risco aumentado de complicações 

hemorrágicas, até que este risco diminua e se possa iniciar a profilaxia farmacológica (GRADE 2C).  

Profilaxia combinada: 

- CONSIDERE a associação da profilaxia mecânica, quando disponível, com a profilaxia farmacológica 

em pacientes com múltiplos fatores de risco para TEV (GRADE 2C) 

Pacientes submetidos a procedimentos minimamente invasivos:  

- Devido à escassez de evidências sobre a profilaxia de TEV em pacientes submetidos a 

procedimentos minimamente invasivos, a mesma estratificação de risco descrita acima, deverá ser 

aplicada.  

6.3.4- CIRURGIA BARIÁTRICA: 

A maioria dos pacientes submetidos a cirurgia bariátrica é considerada de alto risco de TEV, dada a 

maior prevalência de fatores de risco, incluindo obesidade, síndrome de apneia obstrutiva do sono e 

exposição à anestesia geral. 

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) (GRADE 1C). 

Profilaxia farmacológica:  

- RECOMENDA-SE o uso rotineiro de medidas farmacológicas e/ou mecânicas de profilaxia de TEV 

(GRADE 1C). 

- CONSIDERE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação à heparina não fracionada 

(GRADE 2C).  

- CONSIDERE o uso preferencial da heparina não fracionada apenas nos pacientes com disfunção 

renal (TFG <30ml/min/1,73m2) (GRADE 2C). 
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- CONSIDERE o uso das heparinas em doses maiores que as habituais (GRADE 2B): 

Para pacientes com IMC ≤ 50 kg/m2:  

- HNF 7500UI SC 8/8h 

- HBPM – Enoxaparina 40mg SC de 12/12h 

Para pacientes com IMC > 50 kg/m2:  

- HBPM – Enoxaparina 60 mg SC de 12/12h  

* Avalie o peso total do paciente, e não apenas o IMC. Pacientes com estatura baixa e IMC elevado 

podem não se beneficiar de doses aumentadas de heparina. 

Profilaxia combinada:  

- RECOMENDA-SE o uso combinado da profilaxia farmacológica e profilaxia mecânica, quando 

disponível, em pacientes com alto risco de TEV (Ex: idade > 55 anos, IMC > 55 kg/m2, história 

pregressa de TEV, doença venosa, apneia do sono, hipercoagulabilidade, hipertensão pulmonar) 

durante e após o procedimento (GRADE 1C). 

Profilaxia estendida: 

- CONSIDERE a extensão da profilaxia farmacológica por um período de 10 a 15 dias em pacientes 

com alto risco de TEV, submetidos a cirurgia bariátrica e que não apresentem risco aumentado de 

sangramento (GRADE 2C). 

6.3.5- PACIENTES OBESOS SUBMETIDOS A CIRURGIAS NÃO-BARIÁTRICAS 

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) (GRADE 1C). 

Profilaxia farmacológica:  

- CONSIDERE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação à heparina não fracionada 

(GRADE 2C).  

- CONSIDERE o uso preferencial da heparina não fracionada apenas nos pacientes com disfunção 

renal (TFG <30ml/min/1,73m2) (GRADE 2C) 

- CONSIDERE o uso das heparinas em doses maiores que as habituais, em pacientes obesos, com 

IMC ≥ 40 kg/m2, principalmente naqueles com fatores de risco adicionais para TEV (GRADE 2C):  

- HNF 7500UI SC 8/8h 

- HBPM – Enoxaparina 40mg SC de 12/12h 
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* Avalie o peso total do paciente, e não apenas o IMC. Pacientes com estatura baixa e IMC elevado 

podem não se beneficiar de doses aumentadas de heparina. 

6.3.6- NEUROCIRURGIA 

6.3.6.1- CRANIOTOMIAS E CRANIECTOMIAS ELETIVAS  

Profilaxia mecânica: 

- CONSIDERE o uso de profilaxia mecânica, quando disponível, na maioria dos pacientes submetidos 

à craniotomia (GRADE 2C).  

- Quando indicada, RECOMENDA-SE o início da profilaxia mecânica, quando disponível, antes do 

procedimento cirúrgico (GRADE 1C). 

Profilaxia farmacológica: 

- CONSIDERE iniciar a profilaxia farmacológica (HBPM ou HNF) apenas 24h após o procedimento, 

desde que se garanta uma hemostasia adequada e o risco de sangramento seja baixo (GRADE 2C) 

* Observação: por questões de rotinas do serviço, o horário para prescrição de profilaxia 

farmacológica no CTI neurocirúrgico é 22:00. 

Profilaxia combinada: 

- No caso de craniotomias em pacientes com fatores de risco adicional para TEV (Ex: malignidade, 

comprometimento motor, cirurgia prolongada), CONSIDERE a associação da profilaxia farmacológica 

(HNF ou HPBM) à profilaxia mecânica, quando disponível. (GRADE 2C). 

Manutenção das medidas de profilaxia: 

- Em pacientes com fatores de risco não modificáveis (Ex: malignidade, trombofilias, doença 

venosa), principalmente aqueles que se mantenham com algum grau de redução da mobilidade, 

CONSIDERE a extensão da profilaxia ao longo de toda internação (GRADE 2C). 

6.3.6.2- CIRURGIAS ESPINHAIS ELETIVAS 

- Em pacientes sem qualquer fator de risco adicional, CONSIDERE apenas a mobilização precoce ao 

invés de medidas ativas (farmacológicas ou mecânicas) (GRADE 2C).  

Profilaxia mecânica:   

- RECOMENDA-SE o uso de profilaxia mecânica, quando disponível, na maioria dos pacientes 

submetidos a cirurgias espinhas que apresentem outros fatores de risco de TEV associados (GRADE 

1C).  
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- Quando indicada, RECOMENDA-SE o início da profilaxia mecânica, quando disponível, antes do 

procedimento cirúrgico (GRADE 1C). 

Profilaxia farmacológica:  

- CONSIDERE iniciar a profilaxia farmacológica (HBPM) apenas 24h após o procedimento, desde que 

se garanta uma hemostasia adequada e o risco de sangramento seja baixo (GRADE 2C). 

- CONSIDERE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação a heparina não fracionada 

(GRADE 2C). 

* Observação: por questões de rotinas do serviço, o horário para prescrição de profilaxia 

farmacológica no CTI neurocirúrgico é 22:00. 

Profilaxia combinada: 

No caso de cirurgias espinhais em pacientes com fatores de risco adicional para TEV (Ex: 

malignidade, comprometimento motor, cirurgia prolongada), CONSIDERE a associação da profilaxia 

farmacológica (HPBM) à profilaxia mecânica, quando disponível. (GRADE 2C). 

Manutenção das medidas de profilaxia: 

- Em pacientes com fatores de risco não modificáveis (Ex: malignidade, trombofilias, doença 

venosa), principalmente aqueles que se mantenham com algum grau de redução da mobilidade, 

CONSIDERE a extensão da profilaxia ao longo de toda internação (GRADE 2C). 

6.3.6.3- HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA ESPONTÂNEA  

Profilaxia mecânica: 

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, na maioria dos pacientes com HSAE 

(GRADE 2C).  

- Quando indicada, CONSIDERE o início da profilaxia mecânica, quando disponível, desde a admissão 

hospitalar (GRADE 2C). 

Profilaxia farmacológica: 

- RECOMENDA-SE contra o uso da profilaxia farmacológica em pacientes com aneurisma não 

abordado (GRADE 1C). 

- CONSIDERE iniciar a profilaxia farmacológica apenas 24h após a clipagem ou embolização, desde 

que se garanta uma hemostasia adequada e o risco de sangramento seja baixo (GRADE 2C). 

* Observação: por questões de rotinas do serviço, o horário para prescrição de profilaxia 

farmacológica no CTI neurocirúrgico é 22:00. 
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6.3.7- CIRURGIA CARDÍACA  

Profilaxia farmacológica: 

- CONSIDERE o início da profilaxia farmacológica após garantida uma hemostasia adequada e o risco 

de sangramento seja presumidamente baixo (GRADE 2C). Avalie o débito dos drenos torácicos e/ou 

mediastinais, contagem plaquetária e a presença de outros fatores de risco de sangramento. 

Profilaxia mecânica: 

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco aumentado 

de complicações hemorrágicas, até que este risco diminua e se possa iniciar a profilaxia 

farmacológica (GRADE 2C). 

Profilaxia combinada: 

- Em paciente com risco elevado de TEV (presença de outros fatores de risco associados), 

CONSIDERE a associação da profilaxia mecânica, quando disponível. (GRADE 2B). 

6.3.8- CIRURGIAS POR GRANDES TRAUMAS 

A maioria dos pacientes em tratamento cirúrgico de lesões por grandes traumas apresentam alto 

risco de TEV. Contudo, este grupo de pacientes é extremamente heterogêneo, fazendo-se 

necessário a individualização dos casos e avaliação concomitante do risco de sangramento.  

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) (GRADE 1C). 

Profilaxia farmacológica:  

- RECOMENDA-SE o uso da profilaxia farmacológica em pacientes com redução da mobilidade e/ou 

outros fatores de risco de TEV associados, desde que o risco de sangramento não supere os 

prováveis benefícios da intervenção (GRADE 1B). 

- CONSIDERE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação a heparina não fracionada 

(GRADE 2B). 

Profilaxia mecânica:  

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco aumentado 

de complicações hemorrágicas, até que este risco diminua e se possa iniciar a profilaxia 

farmacológica (GRADE 2C). 

Profilaxia combinada:  
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- Em paciente com risco elevado de TEV (lesão aguda de medula espinhal; lesão cerebral traumática; 

cirurgia espinhal por trauma), CONSIDERE a associação da profilaxia mecânica, quando disponível. 

(se não houver contraindicação por lesão de MMII) (GRADE 2C). 

6.3.9- CIRURGIA NÃO-OBSTÉTRICA DURANTE A GRAVIDEZ: 

Profilaxia farmacológica:  

- RECOMENDA-SE o uso da profilaxia farmacológica a gestantes ou puérperas, no pós-operatório de 

cirurgias não-obstétricas, até que a paciente consiga retomar a sua mobilidade habitual (GRADE 1C) 

- RECOMENDA-SE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação aos outros anticoagulantes 

(GRADE 1B). CONSIDERE o uso preferencial da heparina não fracionada apenas nas pacientes com 

disfunção renal (TFG <30ml/min/1,73m2) (GRADE 2C) 

Profilaxia mecânica:  

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco aumentado 

de sangramento (GRADE 2C). 

6.4- PROFILAXIA DE TEV PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS 

6.4.1- ARTROPLASTIA DE QUADRIL E JOELHO E CORREÇÃO DE FRATURA DE QUADRIL: 

Profilaxia farmacológica:  

- RECOMENDA-SE o uso rotineiro da profilaxia farmacológica (GRADE 1B) 

- Durante a internação, CONSIDERE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação aos 

outros anticoagulantes (GRADE 2B). 

- Posologia da enoxaparina: 40mg SC 24/24h 

- Quando indicado, RECOMENDA-SE iniciar a profilaxia entre 12 e 24h antes da cirurgia, com retorno 

12h após o procedimento (GRADE 1B).  

Profilaxia estendida:  

- CONSIDERE estender a profilaxia por no mínimo 10-14 dias, mas preferencialmente até 35 dias 

(GRADE 2B).  

- Para profilaxia estendida, em nível ambulatorial, considere o uso dos anticoagulantes orais diretos 

em relação a HBPM (GRADE 2B). 

Posologia dos anticoagulantes orais diretos: 

- Rivaroxabana: 10 mg/dia     - Dabigatrana: 220 mg/dia       - Apixabana: 2,5 mg 2x/dia 
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Profilaxia mecânica:  

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, preferencialmente com compressão pneumática 

intermitente, quando disponível, em paciente com risco aumentado de sangramento, até que este 

risco diminua e se possa iniciar a profilaxia farmacológica (GRADE 2B). 

Profilaxia combinada:  

-CONSIDERE a associação da profilaxia mecânica, quando disponível, durante a internação, 

principalmente naqueles que apresentem outros fatores de risco de TEV associados (GRADE 2B). 

6.4.2- PACIENTES COM LESÕES EM MMII DISTAIS AO JOELHO QUE REQUEREM 

IMOBILIZAÇÃO: 

- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica com HBPM, durante a manutenção da imobilização, 

nos pacientes que apresentem outros fatores de risco de TEV associados (GRADE 2B). 

6.4.3- PACIENTES SUBMETIDOS A ARTROSCOPIA DE JOELHO: 

- RECOMENDA-SE que todos os pacientes sejam estimulados a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) (GRADE 1C). 

- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica em pacientes com outros fatores de risco de TEV 

associados e/ou nos casos de cirurgias complicadas (GRADE 2C). 

- CONSIDERE NÃO utilizar a profilaxia farmacológica em pacientes submetidos à artroscopia e que 

não tenham história pregressa de TEV ou outros fatores de risco associados (GRADE 2B).  

6.5 – PACIENTES CRÍTICOS   

Profilaxia farmacológica: 

- RECOMENDA-SE o uso rotineiro da profilaxia farmacológica aos pacientes críticos, desde que o 

risco de sangramento não supere os prováveis benefícios da intervenção (GRADE 1B). 

- CONSIDERE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação aos outros anticoagulantes 

(GRADE 2B). 

Profilaxia mecânica: 

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco aumentado 

de complicações hemorrágicas, até que este risco diminua e se possa iniciar a profilaxia 

farmacológica (GRADE 2C).  

6.6- GESTANTE 
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6.6.1- CONSIDERAÇÕES QUANTO AO PERÍODO PRÉ-PARTO (PACIENTES NÃO 

HOSPITALIZADAS):  

O risco de tromboembolismo venoso é aumentado em todos os trimestres da gravidez, 

especialmente no período pós-parto. Embora a maioria das mulheres não necessitem de 

tromboprofilaxia, aquelas consideradas de alto risco podem se beneficiar de medidas preventivas.  

- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica em gestantes, no período pré-parto, que apresentem 

(GRADE 2C): 

- História de episódio isolado de TEV idiopática e/ou; 

- TEV associada à gravidez ou associada ao estrogênio e/ou; 

- Múltiplos eventos tromboembólicos prévios, independentemente da causa. 

- CONSIDERE o uso da profilaxia a pacientes com trombofilias de alto risco*, que apresentem 

história familiar e/ou pessoal de TEV (GRADE 2C). 

* Trombofilia de alto risco: deficiência de antitrombina; Dupla heterozigose para mutação da 

protrombina G20210A e fator V Leiden; fator V Leiden homozigoto ou mutação da protrombina 

G20210A homozigoto. 

- CONSIDERE a manutenção da profilaxia farmacológica até o parto (GRADE 2C).  

- RECOMENDA-SE a suspensão da HBPM 24h antes da indução do trabalho de parto ou cesariana (ou 
momento provável do bloqueio regional) (GRADE 1B). 

- No pós-parto, CONSIDERE a sua manutenção por 6 semanas (GRADE 2C). 

6.6.2- GESTANTES INTERNADAS POR MOTIVOS QUE NÃO O PARTO: 

Avaliação de riscos: 

- RECOMENDA-SE a avaliação da presença de fatores de risco de TEV e sangramento a todas as 

gestantes internadas (GRADE 1C) 

Risco aumentado de TEV durante a hospitalização: 

- História pregressa de: episódio isolado de TEV idiopática, TEV associada à gravidez ou associada ao 

estrogênio; múltiplos eventos tromboembólicos prévios, independentemente da causa. 
 

- Pacientes com trombofilias de alto risco* associado a história pessoal e/ou familiar de TEV. 

 

* Trombofilia de alto risco: deficiência de antitrombina; Dupla heterozigose para mutação da 

protrombina G20210A e fator V Leiden; fator V Leiden homozigoto ou mutação da protrombina 

G20210A homozigoto. 
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- Pacientes admitidas por agravos clínicos ou cirúrgicas (Ex: pneumonia, sepse, lesão ortopédica); 

 

- Pacientes com redução da mobilidade (> 3 dias) e um ou mais fatores de risco de TEV associados 

(Ex: obesidade, idade materna avançada, doença crítica, malignidade, hiperestimulação ovariana). 
 

Risco aumentado de sangramento com uso da profilaxia farmacológica: 

 

- Pacientes com presença de algum sangramento não associado à gestação; 

 

- Pacientes com risco de sangramento grave devido a parto vaginal ou cesáreo iminente; 
 
- Pacientes com risco de complicações hemorrágicas graves associadas a gestação (Ex: placenta 

prévia). 

 

Profilaxia farmacológica: 

 
- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica a pacientes com risco aumentado de TEV, desde que 

o risco de sangramento não supere os prováveis benefícios da intervenção (GRADE 2B). 

 

- RECOMENDA-SE o uso da heparina de baixo peso molecular em relação aos outros anticoagulantes 

(GRADE 1B). 

Profilaxia mecânica:  

- CONSIDERE o uso da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco aumentado 

de sangramento (GRADE 2C). 

6.6.3- GESTANTES INTERNADAS PARA O PARTO  

6.6.3.1- PÓS-PARTO VAGINAL: 

 

Paciente SEM fatores de risco de TEV associados: 

- RECOMENDA-SE que todas as pacientes sejam estimuladas a realizar medidas gerais de 

tromboprofilaxia (Ex: deambulação precoce, hidratação adequada) em vez de utilizar medidas 

farmacológicas ou mecânicas (GRADE 1C). 

Paciente COM risco aumentado de TEV (Ex: história pregressa de TEV): 

 

- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica (GRADE 2C) 

 

- CONSIDERE o uso isolado da profilaxia mecânica, quando disponível, a pacientes com risco 

aumentado de sangramento ou com contraindicação ao uso da profilaxia farmacológica (GRADE 2C). 
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6.6.3.2- PÓS-PARTO CESÁREO:  

 

Paciente SEM fatores de risco de TEV associados: 

 

- CONSIDERE o estímulo à deambulação precoce ou uso de medidas mecânicas, , quando 

disponíveis, em vez da profilaxia farmacológica (GRADE 2C). 
 

Pós-parto cesáreo em paciente COM risco aumentado de TEV (Ex: história pregressa de TEV): 

 

- CONSIDERE o uso da profilaxia farmacológica associado a medidas mecânicas, quando disponíveis. 

(GRADE 2C). 

 
- CONSIDERE o uso isolado da profilaxia mecânica, quando disponível, em pacientes com risco 

aumentado de sangramento ou com contraindicação ao uso da profilaxia farmacológica (GRADE 2C). 

 

Tabela 7. Posologia usual dos anticoagulantes na gestação 

POSOLOGIA USUAL DOS ANTICOAGULANTES NA GESTAÇÃO 

Heparina Proposta Posologia 

Baixo peso 
molecular  

Profilática Enoxaparina 40 mg SC de 24/24h (para mais detalhes vide tabela -7) 

Intermediária* Enoxaparina 40 mg SC de 12/12h (para mais detalhes vide tabela - 7) 

Terapêutica**  Enoxaparina 1 mg/kg de 12/12h 
 

Não fracionada  Profilática 5000 UI SC de 12/12h 

Intermediária* Primeiro trimestre: 5000 a 7500 UI SC de 12/12h 

Segundo trimestre: 7500 a 1000 UI SC de 12/12h 

Terceiro trimestre: 10.000 UI SC de 12/12h 

Terapêutica**  Intravenosa ou subcutânea (pela via subcutânea iniciar com 250 UI/kg de 
12/12h), com alvo de manter o TTPa entre 1,5 a 2,5 vezes o controle.  

 Fonte: Malhotra (2018) 

*A dose intermediária refere-se ao ajuste da dose profilática ao ganho de peso durante a gravidez. 

**A dose terapêutica refere-se ao uso de anticoagulantes em doses tipicamente reservadas para o tratamento da 

doença tromboembólica. Apesar da nomenclatura, a dosagem terapêutica pode ser utilizada de forma profilática (Ex: 

pacientes de alto risco de TEV; pacientes com válvulas cardíacas metálicas). Para a HBPM, a dosagem terapêutica é 

baseada no peso da paciente. Para heparina não fraccionada, a dosagem terapêutica é titulada para manter o tempo de 

tromboplastina parcial ativada na faixa terapêutica (1,5 a 2,5 vezes o controle). 
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Tabela 8. Dose profilática e intermediária da enoxaparina de acordo com o peso 

DOSE PROFILATICA E INTERMEDIÁRIA DA ENOXAPARINA DE ACORDO COM PESO 
Peso Posologia 

< 50 kg 20 mg de 24/24h 

50-90 kg 40 mg de 24/24h 

91-130 kg 60 mg de 24/24h 

131-170 kg 80 mg de 24/24h ou 40mg de 12/12h 

> 170 kg 0,6mg/kg/dia (pode-se dividir em duas doses) 

 Fonte: Malhotra (2018) 

 

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES  

7.1 - MÉDICO 

Avaliar e classificar os riscos de TEV e sangramento; 

Reavaliar os riscos de TEV e sangramento durante a internação; 

Consultar o protocolo para certificação da profilaxia mais adequada; 

Realizar as prescrições dos métodos profiláticos; 

Orientar a deambulação precoce; 

Solicitar avaliações das equipes multidisciplinares, quando necessário; 

Descrever na evolução clínica a presença de situações especiais (Ex: uso de fondaparinux em 

paciente com histórico de trombocitopenia induzida por heparina) e/ou possíveis contraindicação 

do uso de métodos profiláticos (farmacológicos ou mecânicos); 

Quando indicado, prescrever métodos profiláticos para uso ambulatorial no momento da alta 

hospitalar; 

Orientar paciente e familiares quanto aos cuidados de prevenção de TEV no domicílio. 

7.2 - ENFERMEIRO 

Checar se a avaliação do risco de TEV e sangramento foi realizada pela equipe médica; 

Checar se a prescrição médica (profilaxia farmacológica ou mecânica) está em concordância com a 

avaliação de risco; 

Orientar os técnicos de enfermagem quanto a administração das medidas profiláticas prescritas.  

7.3 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
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Comunicar o enfermeiro supervisor e ao médico assistente em caso de dúvidas quanto a prescrição 

e administração das medidas profiláticas;  

Executar as medidas profiláticas prescritas;  

Registrar e comunicar a ocorrência de sangramentos. 

7.4 - FISIOTERAPEUTA 

A prevenção mecânica destinada aos pacientes com o risco aumentado de TEV é realizada 

principalmente com exercícios para tornozelo e panturrilha. Os mesmos devem ser encorajados de 

forma sucinta, sempre que o paciente necessitar ficar no leito. 

7.4.1- RECOMENDAÇÕES 

Realizar a mobilização precoce passiva e/ou ativa orientada e assistida por fisioterapeuta, exercícios 

ativos com MMII e bomba tíbio-társica; 

Em pacientes ativos, realizar deambulação precoce e estímulo à mobilização durante toda a 

internação; 

Orientações sobre posicionamento no leito, com o objetivo de favorecer o fluxo sanguíneo livre dos 

MMII; 

Nos CTIs iniciar a mobilização precoce tão logo o paciente preencha os critérios de inclusão, realizar 

exercícios passivos, ativo-assistidos ou ativos, sentar, realizar treino ortostático e deambulação de 

acordo com a fase funcional avaliada pelo fisioterapeuta diariamente. 

7.5 - FARMACÊUTICO 

Compete à equipe de farmácia conferir as prescrições em que haja alguma medicação profilática de 

TEV e verificar possíveis erros na prescrição (doses, horários de administração), bem como eventuais 

interações indesejáveis com os outros medicamentos que o paciente utiliza. 

Inicialmente serão avaliadas todas as prescrições dos CTIs e todas as admissões realizadas no CADI. 

-  

8. DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

Os autores deste protocolo declaram não possuir conflitos de interesses de ordem pessoal, 

comercial, acadêmico, político ou financeiro.  
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10. APÊNDICES  

APÊNDICE I – PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO: ESCORES DE AVALIAÇÃO DE RISCO 

 

PACIENTES CLÍNICOS 

PREDIÇÃO DE RISCO DE TEV 
ESCORE DE PADUA 

PREDIÇÃO DE RISCO DE SANGRAMENTO 
ESCORE DE RISCO IMPROVE 

CÂNCER ATIVO OU TRATADO COM RT/QT 
NOS ÚLTIMOS 06 MESES 

3 pts ÚLCERA GASTRODUODENAL ATIVA 4,5 pts 

HISTORIA PREGRESSA DE TEV 3 pts SANGRAMENTO NOS ÚLTIMOS 03 MESES 4 pts 

MOBILIDADE REDUZIDA POR 3 OU MAIS 
DIAS 

3 pts PLAQUETOPENIA (MENOR QUE 50.000) 4 pts 

ESTADO PRO-COAGULANTE PREEXISTENTE 
(TROMBOFILIA) 

3 pts DISFUNÇÃO HEPÁTICA HEPATICA ( RNI > 
1,5) 

2,5 pts 

TRAUMA OU CIRURGIA NO ÚLTIMO MÊS 2 pts INTERNAÇÃO EM UTI 2,5 pts 

IDADE MAIOR OU IGUAL A 70 ANOS 1 pt CATETER VENOSO CENTRAL 2 pts 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA OU 
RESPIRATÓRIA (AGUDA OU CRÔNICA) 

1 pt DOENÇAS REUMÁTICAS 2 pts 

AVC OU IAM (FASE AGUDA) 1 pt CÂNCER ATIVO 2 pts 

DOENÇA INFECCIOSA OU REUMÁTICA 
AGUDA 

1 pt SEXO MASCULINO 1 pt 

OBESIDADE – IMC > 30kg/m2 1 pt IDADE <40 = 0 pt 40 a 84 = 1,5 pts      85= 3,5 pts 

TRATAMENTO HORMONAL 1 pt TFG < 30 = 2,5 pts 30 a 59 = 1 pt   > 60= 0 pt 

MAIOR OU IGUAL A 4 PONTOS = ALTO RISCO MAIOR OU IGUAL A 7 PONTOS = ALTO RISCO 

 

PACIENTES ONCOLÓGICOS AMBULATORIAIS 

ESCORE DE KHORANA 

FATORES DE RISCO PONTUAÇÃO 

SITIO DO TUMOR PRIMÁRIO  

MUITO ALTO RISCO (ESTÔMAGO, PÂNCREAS) 2 

ALTO RISCO (PULMÃO, GINECOLÓGICO, BEXIGA, 
TESTÍCULO) 

1 

OUTROS SÍTIOS 0 

CONTAGEM PLAQUETÁRIA PRÉ-QUIMIOTERAPIA  
350.000/M3 

1 

HEMOGLOBINA < 10G/DL OU USO DE AGENTES 
ESTIMULADORES DA ERITROPOIESE 

1 

CONTAGEM DE LEUCÓCITOS PRÉ-QUIMIOTERAPIA  
11.000/M3 

1 

IMC  35KG/M2 1 

0 PONTO = BAIXO RISCO 1 A 2 PONTOS = INTERMEDIÁRIO  3 PONTOS = ALTO RISCO 
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PACIENTES CIRÚRGICOS 

MODELO DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE CAPRINI: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DAS CIRURGIAS GERAIS, 
ABDOMINAIS, PÉLVICAS, UROLÓGICAS, GINECOLÓGICAS, VASCULARES E PLÁSTICAS/RECONSTRUTIVAS 

PONTUAÇÃO 

1 PONTO 2 PONTOS 3 PONTOS 5 PONTOS 

IDADE 41-60 ANOS IDADE 61-74 ANOS IDADE > 75 ANOS AVC < 1 MÊS 

CIRURGIA PEQUENA CIRURGIA 
ARTROSCÓPICA 

HPP DE TEV ARTROPLASTIA ELETIVA DE 
QUADRIL OU JOELHO 

IMC > 25 KG/M2 CIRURGIA ABERTA > 45 
MIN 

HF DE TEV FRATURA DE QUADRIL, 
PELVE OU MMII 

EDEMA DE MMII CIRURGIA 
LAPAROSCÓPICA > 45 

MIN 

FATOR V DE LEIDEN LESÃO MEDULAR ESPINHAL 
AGUDA (< 1 MÊS) 

VEIAS VARICOSAS NEOPLASIA POLIMORFISMO 20210
 
A 

DA PROTROMBINA 
 

GRAVIDEZ OU PÓS-
PARTO 

CONFINAMENTO NO 
LEITO > 72H 

ANTICOAGULANTE 
LÚPICO 

HISTÓRIA DE ABORTO 
ESPONTÂNEO 

RECORRENTE OU 
INEXPLICADO 

CATETER CENTRAL ANTICORPO 
ANTICARDIOLIPINA 

CONTRACEPTIVO OU 
TRH 

IMOBILIZAÇÃO COM 
GESSO 

HOMOCISTEÍNA 
ELEVADA 

SEPSE < 1 MÊS  TROMBOCITOPENIA 
INDUZIDA POR 

HEPARINA 

DOENÇA PULMONAR 
GRAVE (INCLUINDO 

PNM < 1 MÊS) 

OUTRAS TROMBOFILIAS 
CONGÊNITAS OU 

ADQUIRIDAS 

FUNÇÃO PULMONAR 
ANORMAL 

 

IAM 

INSUFICIÊNCIA CARDÍCA 
CONGESTIVA (< 1 MÊS) 

DOENÇA INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL 

RESTRITO AO LEITO < 
72H 

 

 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA TROMBOEMBOLISMO VENOSO NA AUSÊNCIA DE PROFILAXIA MECÂNICA OU 
FARMACOLÓGICA, SEGUNDO O ESCORE DE RISCO DE CAPRINI 

CATEGORIA DE RISCO ESCORE DE CAPRINI RISCO DE TEV (%) 

MUITO BAIXO 0 PTS < 0,5 

BAIXO 1-2 PTS 1,5 

MODERADO 3-4 PTS 3,0 

ALTO ≥ 5 PTS 6,0 
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FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES HEMORRÁGICAS GRAVES 

FATORES DE RISCO 
GERAIS 

SANGRAMENTO ATIVO; 
SANGRAMENTO IMPORTANTE PRÉVIO; 
DOENÇA HEMORRÁGICA CONHECIDA NÃO TRATADA; 
INSUFICIÊNCIA RENAL OU HEPÁTICA GRAVES; 
TROMBOCITOPENIA; 
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGUDO; 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NÃO CONTROLADA; 
PUNÇÃO LOMBAR, EPIDURAL OU ANESTESIA ESPINHAL NAS ÚLTIMAS 4H OU NAS 
PRÓXIMAS 12H; 
USO CONCOMITANTE DE ANTICOAGULANTE, ANTIAGREGANTE PLAQUETÁRIO OU 
DROGAS TROMBOLÍTICAS. 

FATORES DE RISCO 
ESPECÍFICOS DOS 
PROCEDIMENTOS  

CIRURGIA ABDOMINAL  SEXO MASCULINO; 
HEMOGLOBINA PRÉ-OPERATÓRIA < 13 G/DL; 
NEOPLASIA; 
CIRURGIA COMPLEXA (DEFINIDA POR DOIS OU 
MAIS PROCEDIMENTOS, DIFICULDADE DE 
DISSECÇÃO OU MAIS DO QUE UMA 
ANASTOMOSE). 

PANCREATODUODENECTOMIA SEPSE; 
FÍSTULA PANCREÁTICA; 
SANGRAMENTO SENTINELA. 

RESSECÇÃO HEPÁTICA NÚMERO DE SEGMENTOS;  
RESSECÇÃO CONCOMITANTE DE ÓRGÃOS EXTRA-
HEPÁTICOS;  
NEOPLASIA PRIMÁRIA DE FÍGADO; 
NÍVEL BAIXO DE HEMOGLOBINA NO PRÉ-
OPERATÓRIO; 
PLAQUETOPENIA. 

PROCEDIMENTOS EM QUE 
COMPLICAÇÕES HEMORRÁGICAS 
PODEM TER SÉRIAS 
CONSEQUÊNCIAS 

CRANIECTOMIA;  
CIRURGIA DA MEDULA ESPINHAL; 
TRAUMA ESPINHAL; 
PROCEDIMENTOS RECONSTRUTIVOS 
ENVOLVENDO ENXERTO LIVRE. 

 

 

  



 

 
33 

APÊNDICE II - PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM PACIENTES CLÍNICOS 
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APÊNDICE III - PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM GRUPOS ESPECIAIS 
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APÊNDICE IV - PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM PACIENTES CIRÚRGICOS 

 

  



 
36 

APÊNDICE V – ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS A SUBGRUPOS CIRÚRGICOS: PARTE I 
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APÊNDICE V – ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS A SUBGRUPOS CIRÚRGICOS: PARTE II 
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APÊNDICE VI – PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM GESTANTES 
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CONSIDERAÇÕES QUANTO AO PERÍODO PRÉ-PARTO (PACIENTES NÃO HOSPITALIZADAS) 
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GESTANTES INTERNADAS POR MOTIVOS QUE NÃO O PARTO

GESTANTES INTERNADAS PARA O PARTO
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POSOLOGIA USUAL DOS ANTICOAGULANTES NA GESTAÇÃO 

POSOLOGIA USUAL DOS ANTICOAGULANTES NA GESTAÇÃO 

Heparina Proposta Posologia 

Baixo peso 
molecular  

Profilática Enoxaparina 40 mg SC de 24/24h (para mais detalhes vide tabela -7) 

Intermediária* Enoxaparina 40 mg SC de 12/12h (para mais detalhes vide tabela - 7) 

Terapêutica**  Enoxaparina 1 mg/kg de 12/12h 
 

Não fracionada  Profilática 5000 UI SC de 12/12h 

Intermediária* Primeiro trimestre: 5000 a 7500 UI SC de 12/12h 

Segundo trimestre: 7500 a 1000 UI SC de 12/12h 

Terceiro trimestre: 10.000 UI SC de 12/12h 

Terapêutica**  Intravenosa ou subcutânea (pela via subcutânea iniciar com 250 UI/kg de 
12/12h), com alvo de manter o TTPa entre 1,5 a 2,5 vezes o controle.  

 

DOSE PROFILÁTICA/INTERMEDIÁRIA DA ENOXAPARINA 

DOSE PROFILATICA E INTERMEDIÁRIA DA ENOXAPARINA DE ACORDO COM PESO 
Peso Posologia 

< 50 kg 20 mg de 24/24h 

50-90 kg 40 mg de 24/24h 

91-130 kg 60 mg de 24/24h 

131-170 kg 80 mg de 24/24h ou 40mg de 12/12h 

> 170 kg 0,6mg/kg/dia (pode-se dividir em duas doses) 
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APÊNDICE VII – PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO: ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES 

MÉDICO 

Compete ao médico: 

- Avaliar e classificar os riscos de TEV e sangramento; 

- Reavaliar os riscos de TEV e sangramento durante a internação; 

- Consultar o protocolo para certificação da profilaxia mais adequada; 

- Realizar as prescrições dos métodos profiláticos; 

- Orientar a deambulação precoce; 

- Solicitar avaliações das equipes multidisciplinares, quando necessário; 

- Descrever na evolução clínica a presença de situações especiais (Ex: uso de fondaparinux em paciente com histórico 

de trombocitopenia induzida por heparina) e/ou possíveis contraindicações do uso de métodos profiláticos 

(farmacológicos ou mecânicos); 

- Quando indicado, prescrever métodos profiláticos para uso ambulatorial no momento da alta hospitalar; 

- Orientar paciente e familiares quanto aos cuidados de prevenção de TEV no domicílio. 

ENFERMEIRO 

Compete ao enfermeiro: 

- Checar se a avaliação do risco de TEV e sangramento foi realizada pela equipe médica; 

- Checar se a prescrição médica (profilaxia farmacológica ou mecânica) está em concordância com a avaliação de risco; 

- Orientar as técnicas de enfermagem quanto à administração das medidas profiláticas prescritas. 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Compete ao técnico de enfermagem: 

- Comunicar a enfermeira supervisora e ao médico assistente em caso de dúvidas quanto à prescrição e administração 

das medidas profiláticas;  

- Executar as medidas profiláticas prescritas;  

- Registrar e comunicar a ocorrência de sangramentos. 

FISIOTERAPEUTA 

Compete ao fisioterapeuta: 

- Realizar a mobilização precoce passiva e/ou ativa orientada e assistida por fisioterapeuta, exercícios ativos com MMII 

e bomba tíbio-társica; 

- Em pacientes ativos, realizar deambulação precoce e estímulo à mobilização durante toda a internação; 

- Orientar sobre posicionamento no leito, com o objetivo de favorecer o fluxo sanguíneo livre dos MMII; 

- Nos CTI’s iniciar a mobilização precoce tão logo o paciente preencha os critérios de inclusão, realizar exercícios 

passivos, ativo-assistidos ou ativos, sentar, realizar treino ortostático e deambulação de acordo com a fase funcional 

avaliada pelo fisioterapeuta diariamente. 

FARMACÊUTICO 

Compete ao farmacêutico: 

- Conferir as prescrições em que haja alguma medicação profilática de TEV; 

- Verificar possíveis erros na prescrição (doses, horários de administração), bem como eventuais interações indesejáveis 

com os outros medicamentos que o paciente utiliza. 

- Inicialmente serão avaliadas todas as prescrições dos CTIs e todas as admissões realizadas no CADI. 
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