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Opções  

Heparinas: não fracionada, baixo peso molecular e muito baixo peso molecular. Há também a 

Varfarina e os anticoagulantes diretos (DOACs). A ideia do tratamento a partir do momento em que 

se encontra um coágulo no sistema venoso é impedir que esse trombo cresça, não faz parte do 

tratamento desfazer o trombo (isso é feito com terapia fibrinolítico), o objetivo é impedir o aumento 

do trombo e o próprio sistema fibrinolítico endógeno realiza a fibrinólise.  

Uma observação é que a varfarina não possui efeito imediato, sendo assim deve ser 

inicialmente administrada com heparina, até começar a fazer efeito (em torno de 5 dias), e só então 

retira-se a heparina.  

 

Na prática 

 

Uma das coisas que podemos fazer é usar uma heparina não fracionada ou HBPM + varfarina 

por cinco dias consecutivos, descontinuando a heparina após atingir o INR entre 2 e 3 por dois dias 

consecutivos. Um outro uso é fazer monoterapia apenas com rivaroxabana.  

 

Caso clínico 1: Paciente de 80 kg com contraindicações (por exemplo insuficiência renal) à 

HBPM ou DOACs:  

1. Heparina não fracionada 5000UI/mL, 5mL + 245 ml de SF 0,9% (Bolos de 5000UI (50 

ml) + 1440 UI/h (14 ml/h) 

2. Varfarina 5mg via oral, em jejum, uma vez ao dia.  

É preciso dosar o TTPA a cada 6 horas para mantê-lo entre 1,5-2,5; Dosa-se o INR diariamente 

e, logo que permanecer entre 2 e 3 por dois dias consecutivos, suspende-se a Heparina.  

Há uma outra opção de usar a HNF + Varfarina (validada):  

1 bolus de 333 UI/Kg SC + 250 UI/kg SC de 12/12hrs, junto da varfarina. Nesse segundo 

método não é preciso dosar o TTPA a cada 6 horas para manter entre 1,5 e 2,5. Dosa-se o INR 

diariamente e, logo que permanecer entre 2 e 3 por dois dias consecutivos, suspende-se a heparina. 

O estudo excluiu os pacientes com creatinina > 2.3mg/dL.  

 

O primeiro caso foi para um paciente que possuía contraindicações à HBPM ou DOACs, mas 

em casos de pacientes que não possuam contraindicação. Faz-se da seguinte forma:  

1. Enoxaparina 80UI SC de 12/12 horas 

2. Varfarina mg VO, em jejum, 1x/dia.  

Dosa-se o INR diariamente e, logo que permanecer entre 2 e 3 por dois dias consecutivos, 

suspende-se a Enoxaparina. Pode-se usar uma dose de Enoxaparina de 1,5mg/kg em tomada única.  

 

O esquema mais prático e simples é a Rivaroxabana, 15 mg VO de 12/12 horas seguido de 

20mg VO 1x/dia. Não precisa ficar dosando INR.  

 



 

Acompanhamento e duração do Tratamento 

 

Pacientes em uso de Varfarina precisam da dosagem mensal do INR. A duração do tratamento 

vai depender de alguns fatores:  

1- Para pacientes com TVP após cirurgias ou outros fatores transitórios, o tratamento é 

recomendado por 3 meses.  

2- Para pacientes sem fatores desencadeantes o tratamento dependerá do risco de 

sangramento e investigação.  

3- Precisam fazer acompanhamento com especialista, vascular ou hematologista para 

realizar a manutenção da dose de varfarina.  


