
 

  

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA 
Diagnóstico 



 

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA – BLOCO #02 

 

Apresentação  

Na apresentação clássica temos: Dor, edema assimétrico, fraqueza no membro acometido, 

sinal de Homans (dor na panturrilha à dorsiflexão do pé) e parestesia. A maioria desses achados 

não indicam a possibilidade de diagnosticar uma TVP, o que aumenta a possibilidade é um edema 

assimétrico >3cm, é feito da seguinte forma: palpa a tuberosidade da tíbia, mede 10cm abaixo dela e 

mede a circunferência da panturrilha nesse local em ambas as pernas, e analisa a diferença. 80% 

das vezes são em membros inferiores, mas devemos ficar atentos para TVP de membros superiores, 

onde tem menos risco de cursar com embolia pulmonar, e é de mais fácil diagnóstico.  

Dos pacientes que possuem suspeita de TVP, 20% vão ser de fato diagnosticados isso acontece 

porque a gama de diagnósticos diferenciais é grande: Insuficiência venosa; tromboflebite 

superficial; espasmo muscular após trauma; paresia de membro com edema; cisto de baker; 

celulite; linfedema.  

 

Diagnóstico 

 

O diagnóstico é muito parecido com o que é feito nos casos de TEP, a primeira coisa que deve 

ser feita após suspeita de TVP é aplicar o escore de risco de Wells PARA TVP (é diferente para o de 

TEP): 

 

 
 

Realiza-se a soma dos pontos e divide os pacientes em três situações, baixa probabilidade, 

intermediária e alta probabilidade. A conduta vai depender dessa classificação, onde risco baixo ou 

intermediário é critério para a realização de d-dímero, se positivo, USG com doppler. Se no escore já 

der alto risco, parte para USG com doppler.  



 

Há 3 observações sobre o d-dímero:  

1- Conhecer o método de dosagem do serviço (Elisa é mais confiável), se Elisa, pode 

seguir o protocolo citado acima. Em casos de outros métodos de análise (aglutinação 

por látex ou SimpliRED), só tem acurácia para paciente de baixo risco.  

2- Corrigir o d-dímero pela idade, naturalmente aumenta com o passar da idade. <50 anos 

utiliza-se o valor de 500mcg/ml. >50 anos utiliza-se o valor da idade x10. >70 anos, não 

utilizar o d-dímero.  

3- Saber quando o d-dímero não pode ser usado: pacientes internados, pós operatório, 

>75 anos, evento tromboembólico, sangramento recente, hematomas subcutâneos, 

necrose cutânea, queimaduras, efusões pleurais, ascite, neoplasias, isquemia 

coronariana, insuficiência renal, insuficiência hepática e eclampsia. Nesses pacientes, 

assim como >70 anos já possuem o d-dímero aumentado. Recentemente temos visto os 

pacientes com COVID também com d-dímero muito elevado inutilizando seu uso.  

 


