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Em quem realizar profilaxia?  

Candidatos a profilaxia de TVP sa o, pacientes com mais de 40 anos, que tem pelo menos um 

fator de risco citados abaixo e com mobilidade reduzida (metade do perí odo de vigí lia, restrito ao 

leito ha  pelo menos 3 dias). A maioria geralmente se enquadra nesse ultimo crite rio, porque no Brasil 

na o se tem muito estimulo de deambulaça o precoce.  

 

Fatores de Risco 

 

Ao falar de fatores de risco em TVP, fala-se do escore de Pa dua que e  ilustrado pela tabela a 

seguir:  

 

 
Percebam que mobilidade reduzida ja  entra como fator de risco, assim sendo o paciente ja  

preenche os dois crite rios. Ficar atento a isso, pois pode definir a estrate gia de profilaxia a ser 

utilizada.  

Em pacientes com <4 pontos, na o se realiza medida farmacolo gica, utilizando apenas de 

me todos na o farmacolo gicos como profilaxia. Acaso o paciente ale m de >40 anos e mobilidade 

reduzida, possua algum outro crite rio que somado com a mobilidade resulte em 4 pontos ou mais, e  

indicada ale m da profilaxia na o medicamentosa, a profilaxia medicamentosa.  

 

Formas de Profilaxia 

 

Ha  medidas na o farmacolo gicas para a profilaxia da TVP como deambulaça o precoce e uso de 

calças pneuma ticas. Caso a deambulaça o na o seja possí vel, realizar o uso de calças pneuma ticas.  

Na terapia medicamentosa temos 3 opço es a seguir:  



 

 
 

Alguns autores recomendam variaço es sobre isso, por exemplo, em pacientes com obesidade 

grau 3, aumentar a dose de 40 para 60mg de Enoxaparina, e em muito emagrecidos, 20mg.  

 

Protocolo Conselho Federal de Medicina + AMB 

  

 Se na o tiver idade > ou igual a 40 anos e mobilidade reduzida, deve-se utilizar a deambulaça o e 

avaliar em 2 dias. Mas se o paciente tiver idade >40 anos e mobilidade reduzida, deve-se observar 

fatores de risco, na ause ncia temos a mesma indicaça o de pacientes <40 anos e com mobilidade 

preservada. Existindo fatores de risco, observar contraindicaça o para anticoagulaça o. Se na o houver 

contraindicaça o usasse uma das 3 medicaço es citadas acima. Existindo contraindicaça o deve ser feito 

uso de me todos meca nicos.  

Sa o contraindicaço es de anticoagulaça o: Sangramento ativo, u lcera pe ptica, HAS na o 

controlada; coagulopatia; alergia ou plaquetopenia por heparina, (dentre outros).  

Nesses protocolos temos pacientes clí nicos, em pacientes ciru rgicos a indicaça o de profilaxia e  

modificada. E  utilizada a escala de Caprini: 

 
 

 



 

Onde se muito baixo risco (caprini 0) deve ser feita a deambulaça o precoce. Se baixo risco (1 ou 

2), profilaxia meca nica; se moderado risco (3 e 4) – profilaxia medicamentosa; Se alto risco (>4), 

profilaxia medicamentosa + meca nica.   

 

 

 

 


