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RESUMO 

 

 

O tromboembolismo venoso (TEV) é a causa de óbito hospitalar evitável mais comum no 

pós-operatório. O TEV é constituído da trombose venosa profunda (TVP) e da embolia 

pulmonar (EP) que são as duas maiores complicações que pode resultar em morbidade e 

mortalidade significativas em pacientes hospitalizados. Estudos demonstram que pacientes 

com câncer têm um risco aumentado em até sete vezes para desenvolver TEV, e nos casos de 

cirurgia para câncer esse risco aumenta ainda mais, podendo ainda surgir até depois de sete 

dias após a cirurgia. O câncer de colo de útero atinge milhares de mulheres e a cirurgia 

ginecológica tem papel importante na terapia. No entanto, as taxas de tromboembolismo em 

cirurgia ginecológica são extremamente altas e complicações peri-operatórias podem ocorrer 

por conta da cirurgia, sendo o TEV a principal delas, que acaba por colocar em risco a vida de 

muitas pacientes. Este estudo teve por objetivo apresentar recomendações para profilaxia de 

TEV em pacientes com câncer ginecológico, especialmente o câncer de colo do útero e 

estruturar uma proposta de protocolo para tromboprofilaxia em pacientes com câncer 

submetidos à cirurgia ginecológica. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, do tipo 

integrativa, optando-se pela busca de artigos disponíveis nas bases de dados: 

MEDLINE/PubMed, LILACS, BVS-BIREME e SCIENCE DIRECT. Foram encontrados 383 

artigos, destes foram excluídos 351 por não se enquadrarem nos critérios do estudo proposto, 

assim, foram selecionados 32 artigos para análise. Dos 32 estudos encontrados, 07 são de 

origem nacional e 25 internacionais, destes 14 foram encontrados através de busca reversa. A 

maioria dos artigos analisados evidencia a incidência de TEV e a tromboprofilaxia em 

pacientes com câncer ginecológico, uma vez que são raros os dados publicados com estudos 

voltados exclusivamente para o paciente com neoplasia de colo do útero. Os resultados 

disponibilizados pelos estudos analisados constatam que as medidas profiláticas são cada vez 

mais discutidas e indicadas, juntamente com o aprimoramento dos protocolos. A maioria dos 

estudos de trombose em câncer mostrou que a utilização da profilaxia, quando indicada 

corretamente, apresenta relação custo-benefício positiva. 

 

Palavras-chave: Profilaxia, Tromboembolismo no câncer, Protocolos de trombose, câncer de 

colo do útero, trombose no câncer ginecológico 
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ABSTRACT 

 

Venous thromboembolism (VTE) is the most common cause of preventable hospital death in 

the postoperative period. TEV consisting of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary 

embolism (PE) are the two major complications that can result in significant morbidity and 

mortality in hospitalized patients. Studies have shown that cancer patients have a risk 

increased up to seven times to develop VTE, and in cases of surgery for cancer increases this 

risk even further, and may arise after seven days after surgery. Cervical cancer affects 

thousands of women and gynecological surgery has an important role in therapy. However, 

thromboembolism rates in gynecological surgery are extremely high and perioperative 

complications can occur because of the surgery, and the TEV the main one, which ultimately 

endanger the lives of many patients. This study aimed to present recommendations for VTE 

prophylaxis in patients with gynecological cancer, especially cervical cancer and structure a 

proposed protocol for thromboprophylaxis in cancer patients undergoing gynecological 

surgery. A literature search was conducted of the integrative type, opting for search items 

available in databases: MEDLINE / PubMed, LILACS, and BVS-BIREME SCIENCE 

DIRECT. We found 383 articles, of which 351 were excluded because they did not fit the 

criteria of the proposed study were therefore selected 32 articles for analysis. Of the 32 

studies found, 07 are national and 25 international origin, of these 14 were found through 

reverse search. Most of the articles analyzed shows the incidence of VTE and 

thromboprophylaxis in patients with gynecological cancer, since there are few published data 

on studies aimed exclusively for patients with cervical cancer. The results provided by the 

analyzed studies conclude that the prophylactic measures are increasingly discussed and 

displayed along with the improvement of the protocols. Most cancer in thrombosis studies 

showed that the use of prophylaxis when indicated correctly, has positive cost-benefit ratio. 

 

 

Keywords: Prevention, thromboembolism in cancer, thrombosis protocols, cervical cancer, 

thrombosis in gynecological cancer 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A trombose é estudada há mais de 150 anos e vem ocupando lugar de destaque na 

evolução de inúmeras doenças. O médico Rudolph Virchow propôs que a trombose resultava 

de três fatores etiológicos: lesão vascular endotelial, estase de fluxo sanguíneo e 

hipercoagulabilidade sanguínea. Tanto a estase quanto a lesão da parede do vaso podem levar 

à agregação plaquetária, a qual desencadeia a cascata de coagulação, que potencialmente 

levam à formação de um trombo intravascular (RASSAM, 2009). 

 

O tromboembolismo venoso (TEV) é a causa de óbito hospitalar evitável mais comum 

no pós-operatório, constituindo uma doença frequente e complexa, representado clinicamente 

pela trombose venosa profunda (TVP) e pelo tromboembolismo pulmonar (TEP) (VAZ, 

2012). A TVP pode ocorrer em qualquer local do sistema venoso, mas a maioria se inicia nas 

extremidades inferiores do corpo. O TEP ocorre como consequência da TVP que se desprende 

e atravessa as cavidades cardíacas obstruindo a artéria pulmonar ou um de seus ramos 

(RASSAM, 2009). 

 

Desde o século XIX, tornou-se conhecido que os pacientes com câncer têm um risco 

aumentado de TEV. Investigações recentes sugerem que, em geral, os pacientes com um 

tumor maligno têm sete vezes, aproximadamente, o aumento do risco para o primeiro TEV 

em comparação com aqueles sem câncer (STANLEY e YOUNG, 2010). O desenvolvimento 

de TEV pós-cirúrgico está associado a taxas significativamente maiores de readmissão 

hospitalar, recorrência de TEV e um aumento na mortalidade, além de ser a causa mais 

comum de morte em trinta dias (SANTOSO et al, 2009). 

  

Pacientes com câncer ginecológico possuem alto risco de tromboembolismo venoso. 

(RENNI, 2013). Nesse sentido, o câncer de colo de útero se destaca por ser o segundo tumor 

mais frequente na população feminina, atrás apenas do câncer de mama. Além de constituir, a 

quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Segundo estimativas do Instituto 

Nacional do Câncer, em 2014 foram estimados 15. 590 novos casos (INCA, 2014). 

 

Há poucos estudos de profilaxia de TEV em pacientes com câncer ginecológico e 

principalmente no câncer de colo do útero. A escassez de dados na literatura pode estar 

relacionado ao fato do tumor de colo do útero ter maior prevalência em países 
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subdesenvolvidos, não sendo, portanto, objeto de estudo dos grandes centros de pesquisa 

localizados principalmente nos países desenvolvidos, uma vez que o câncer cervical nesses 

países, tem um controle melhor por conta dos programas de rastreio que reduzem 

significativamente a incidência da doença. Entretanto os poucos dados publicados apontam 

para uma elevada incidência de TVP no grupo (GADDUCCI et al, 2010). A profilaxia 

anticoagulante primária está indicada em todos os pacientes oncológicos internados em 

ambiente hospitalar por indicação clínica ou cirúrgica As condições clínicas das pacientes 

com neoplasias ginecológicas aumentam substancialmente a chance de desenvolver TVP. As 

heparinas são o medicamento de escolha na profilaxia e tratamento de TVP e EP, podendo ser 

utilizadas a heparina não fracionada (HNF), ou a heparina fracionada (HF) (MAFFEI et al, 

2005). 

 

A tromboprofilaxia constitui a estratégia mais eficaz para reduzir morbidade e 

mortalidade por TEV em pacientes cirúrgicos. Entretanto, estudos mostram que a profilaxia 

de TEV é subutilizada na prática clínica, por motivos até então, inerentes ao prescritor seja 

por desconhecerem o risco de TEV nestes pacientes, as complicações hemorrágicas possíveis 

ou a dúvida em escolher qual a profilaxia mais adequada (PITTA et al, 2007). 

 

A cirurgia, por si só, condiciona um estado pré-trombótico, havendo necessidade 

comprovada de usar tromboprofilaxia adequada. A inexistência de um protocolo de 

tromboprofilaxia que atenda pacientes com câncer ginecológico e em especial as de câncer de 

colo de útero despertou o intuito deste trabalho. A necessidade de padronizar o manejo da 

profilaxia de trombose faz-se necessário tendo em vista as diversas condutas que os 

profissionais de saúde possam adotar frente às pacientes com câncer, sujeitas a procedimento 

cirúrgico. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  O Tromboembolismo Venoso 

 

A oclusão de um vaso sanguíneo por um coágulo e/ou trombo que se desprende do seu 

local de origem e é lançado na circulação sanguínea produzindo uma obstrução do vaso é 

chamado de Tromboembolismo (TEV) (RASSAN et al, 2009). O termo foi descrito na 

literatura, pelo então médico Rodolph Virchow, por volta do ano de 1858, naquela época, 

Virchow propôs que a trombose era resultado de pelo menos três fatores etiológicos, sendo: 

hipercoagulabilidade, estase sanguínea e alterações nas paredes dos vasos, que de forma 

isolada ou combinados poderiam resultar em trombose (MORAES, 2011). 

 

O tromboembolismo venoso (TEV) engloba duas complicações: a Trombose Venosa 

Profunda (TVP) e a Embolia Pulmonar (EP). A TVP pode acontecer em qualquer parte do 

corpo, porém é mais frequente nas extremidades inferiores, originando nos músculos da 

panturrilha. Já as embolias pulmonares parecem originar de veias proximais devido a algum 

trauma ou como uma extensão do trombo da panturrilha (BROWN, 2012).  

 

A TVP é uma doença freqüente e onerosa, sendo cada vez mais comum os pacientes 

desenvolverem, sobretudo em ambiente hospitalar. Os impactos econômicos e principalmente 

os emocionais comprometem significativamente a qualidade de vida dos pacientes portadores 

da doença, e em especial os pacientes com câncer. O TEV também é considerado um 

importante problema de saúde pública, principalmente por conta do alto consumo de recursos 

e elevado custo no seu tratamento (PITTA et al, 2007; REIS, 2012).  

 

Quando ocorre uma TVP, na fase de extensão do trombo, o coágulo é friável e pode 

liberar êmbolos, que se desprendem do seu local de origem e caem na corrente sanguínea 

obstruindo pequenos vasos como a artéria pulmonar, o que desencadeia a EP (PITTA et al, 

2007). A conseqüência imediata do tromboembolismo pulmonar é a interrupção total ou 

parcial do fluxo sangüíneo para o leito vascular pulmonar, que resultará em alterações 

respiratórias e/ou hemodinâmicas de intensidades variáveis. A hipertensão pulmonar crônica é 

uma das consequências da EP e esta associada à alta probabilidade de complicações graves 

com repercussões clínicas e econômicas importantes, ou mesmo à morte do paciente (PINHO 

et al, 2013). 
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 A TVP pode ser assintomática, no entanto, a presença de uma TVP está fortemente 

associada com o desenvolvimento de um embolismo pulmonar sintomático. A morte por EP 

ocorre rapidamente, a maioria dos pacientes morre dentro de 30 minutos após os primeiros 

sintomas clínicos. Devido ao pequeno tempo existente para realização de intervenções 

terapêuticas, as diretrizes internacionais recomendam que as estratégias para reduzir a taxa de 

EP, devem ser direcionadas para a prevenção da ocorrência de TVP (CLARKE-PEARSON e 

ABAID, 2012). 

 

2.2 Fisiopatologia do Tromboembolismo Venoso 

 

A estase sanguínea, a hipercoagulabilidade e as alterações nas paredes dos vasos, 

formam a conhecida “Triade de Virchow’’(RASSAN et al, 2009). Descoberta há mais de 150 

anos, essa tríade ainda permanece verdadeira e o conhecimento do papel de cada um desses 

fatores possibilitam a compreensão do fenômeno trombótico (MEIS, 2007).  

 

A hipercoagulabilidade está presente quando há aumento dos fatores de coagulação e 

redução dos fatores inibitórios, podendo ocorrer em determinados estados fisiológicos, 

patológicos e terapêuticos (MORAES, 2011). Algumas das causas que levam a 

hipercoagulabilidade é a existência de neoplasias, trombofilias e a reposição hormonal. 

Entretanto, os mecanismos da hipercoagulabilidade são menos esclarecidos (LINARES et al, 

2004; STANLEY E YOUNG, 2010). 

 

A imobilização, o repouso prolongado e a paralisia ocasionam a estase sanguínea, 

caracterizada pela diminuição da circulação de sangue. Essa diminuição da velocidade do 

fluxo sanguíneo promove um turbilhonamento, geralmente nas veias, com acúmulo de um 

complexo de hemácias, plaquetas e leucócitos. Esse depósito de células é consolidado por 

uma rede de fibrina que prende esses elementos, culminando na formação de um trombo 

(LINARES et al, 2004; OSBORNE, 2012 ). 

 

Já quando ocorre uma lesão no endotélio, há uma exposição do subendotélio que 

favorece a agregação de plaquetas e glóbulos brancos, resultando na ativação de proteínas 

coagulantes (PITTA et al, 2007). Exemplos desse fenômeno são as cirurgias, principalmente 

ortopédicas, ginecológicas e abdominais que ocasionam a alteração nas paredes dos vasos 

e/ou lesão endoteliais (ROLLO et al, 2005). 
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Em pacientes com câncer, entre os mecanismos desencadeantes para o TEV estão: a 

síntese dos fatores pró-coagulantes produzidos pelas células tumorais, ou pelos monócitos ou 

macrófagos; as anormalidades na agregação plaquetária; a terapia antineoplásica e 

comorbidades como a estase venosa (LINARES et al, 2004) 

 

2.3 Fatores de risco para o Tromboembolismo Venoso  

  

2.3.1  Imobilidade 

A TVP é significativamente maior em pacientes acamados, sobretudo acima de 65 

anos, chegando a 80% de incidência em um período acima de uma semana (MORAES, 2011). 

 

2.3.2  Tromboembolismo Venoso Prévio 

A ocorrência prévia de trombose aumenta de 3 a 4 vezes o risco de TVP em pacientes 

submetidos a cirurgia. O risco de novos episódios de TEV é alto e quase um terço dos 

pacientes experimentam um evento recorrente no prazo de 8 anos. Essa condição é provocada 

pelo fato do endotélio venoso anteriormente lesado, propiciar condições de retrombose 

quando submetido a novas situações de risco (MORAES, 2011). 

 

2.3.3  Cirurgia 

Pacientes que são submetidos a procedimento cirúrgicos estão em maior risco de TEV 

por conta da injúria vascular decorrente do procedimento cirúrgico (REIS, 2012). 

 

2.3.4  Obesidade 

Nem todos os autores estabelecem uma relação entre obesidade e TVP. Há pesquisas 

em que a obesidade está relacionada à diminuição da atividade fibrinolítica. Porém a 

obesidade associada a outros fatores de risco parece aumentar as chances de desenvolver TEV 

(MORAES, 2011). 

 

2.3.5  Anestesia 

O tipo de anestesia exerce também influência no risco de TVP, sendo superior nos 

pacientes submetidos à anestesia geral quando comparadas a anestesia peridural e raquidiana 

(STANLEY e YOUNG, 2010; MORAES, 2011). 
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2.3.6  Trauma 

Mesmo sendo uma complicação comum no trauma, a taxa de TEV não está bem 

estabelecida. O que se conhece é que a prevalência é mais alta nos politraumatizados, quando 

comparados aos pacientes com trauma em um único local (MORAES, 2011). 

 

2.3.7  Anormalidades Hereditárias 

São consideradas anormalidades genéticas: a deficiência de antitrombina ou ainda de 

proteína C ou S; resistência de proteína C ativada que normalmente é causado pela mutação 

do fator V de Leiden; o gene de mutação protrombina; o aumento do fator VIII, síndrome do 

anticorpo antifosfolipídio; desordens mieloproliferativas; policitema rubro vera; 

hemoglobinúria paroxística noturna; lúpus eritematoso sistêmico e certas vasculites. Todas 

essas anormalidades devem ser avaliadas em pacientes sujeitos a cirurgias (CAMPOS, 2006)  

 

2.3.8  Anticoncepcionais  

O anticoncepcional oral é um fator de risco independente para trombose, elevando de 

3 a 6 vezes a possibilidade de TVP. O estrogênio, presente na composição dos 

anticoncepcionais aumenta os níveis de fatores de coagulação, reduz os níveis de antitrombina 

e aumenta os níveis de complexos solúveis de fibrina no plasma, além de provocar alterações 

na viscosidade do sangue (CAMPOS, 2006) 

 

2.3.9  Reposição Hormonal 

A terapia de reposição hormonal, usada em mulheres pós-menopausa ou após cirurgia 

de retirada dos ovários, aumenta o risco de TVP de 2 a 3 vezes, principalmente no primeiro 

ano de uso (MORAES, 2011). 

 

2.3.10  Idade 

Idade avançada é um fator de risco independente de TVP. A trombose é mais comum 

após os 40 anos, por conta da diminuição da resistência da parede venosa, com conseqüente 

redução da velocidade do fluxo sanguíneo. Outro fator a ser considerado, é a menor atividade 

fibrinolítica encontrado em pacientes acima de 65 anos (MORAES, 2011). 

 

2.3.11  Gravidez e Puerpério 

A gravidez aumenta em 10 vezes o risco de TEV quando comparadas a mulheres não-

grávidas, sendo o pós-parto o período de maior risco, decorrente da liberação de 
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tromboplastina tecidual no momento da separação da placenta. A estase venosa ocorrida pela 

compressão uterina e alterações na hemostasia são fatores responsáveis pela formação da TVP 

nesse período (MORAES, 2011). 

 

2.3.12  Câncer  

A presença de neoplasia maligna é responsável por 20% dos casos de TEV na 

população. Esse índice aumenta cerca de 4 a 6 vezes quando são tratados com quimioterapia. 

Alguns tumores produzem ou induzem a formação de fatores pró-coagulantes, como fator 

tissular e fator X. Também já foi descrita a diminuição da atividade fibrinolítica presente 

nesses pacientes, além da infiltração ou compressão tumoral, reduzindo o fluxo, e 

ocasionando a estase sanguínea (MORAES, 2011) 

 

2.3.13  Varizes  

A presença de varizes por si só não representa um fator de risco para TVP. Porém, 

quando associados a outros riscos, pode ter importância na ocorrência da trombose 

(MORAES, 2011). 

 

2.3.14  Trombofilias  

Trombofilia é definida como uma predisposição aumentada, genética ou adquirida, 

para a ocorrência do tromboembolismo. Seu diagnóstico é de extrema importância para 

estabelecer estratégias terapêuticas individualizadas em pacientes com TEV (MORAES, 

2011) 

 

2.3.15  Cardiopatias  

Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou infarto agudo do miocárdio tem 

um risco de 2 a 3 vezes maior de TEV do que em indivíduos sem cardiopatias (MORAES, 

2011) 

 

2.4  Câncer e Trombose 

 

O câncer é um fator de risco independente para o TEV e está associado a maiores 

riscos de complicações tromboembólicas em comparação com a população geral. Dados 

recentes sugerem que os pacientes com um tumor maligno têm um risco aumentado cerca de 

sete vezes para o TEV em comparação com aqueles sem câncer (MEIS, 2007). 
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A TVP tem sido mencionada como primeira manifestação clínica de uma neoplasia, 

por isso, é considerada por alguns autores como uma síndrome para-neoplásica, ou seja, seus 

sinais e sintomas precedem um diagnóstico de câncer (LINARES et al, 2004). Estima-se que 

cerca de 15% dos pacientes com neoplasia terão o diagnóstico de evento trombótico durante a 

evolução da doença. Alguns estudos têm encontrado um aumento significativo do risco de um 

diagnóstico de câncer principalmente nos primeiros seis meses após o episódio de TEV 

(KODAMA et al, 2013; MEIS, 2007). 

  

A associação entre o câncer e trombose é bem conhecida, tendo sido descrito pela 

primeira vez por Trosseau por volta do ano 1865 (CUNNIGHAM et al, 2009). O 

desenvolvimento de TEV em pacientes com câncer é de extrema importância clínica, uma vez 

que está associada com uma redução no tempo de sobrevida (RENNI, 2013). 

 

O risco de TEV em pacientes com câncer é extremamente elevado, e o câncer, por sua 

vez, é reconhecidamente um estado pré-trombótico. A frequência de trombose no câncer está 

relacionada amplamente com a evolução da neoplasia (quando mais avançada, mais 

frequente) (MEIS, 2007). A ativação da coagulação é encontrada em torno de 90% dos 

pacientes com neoplasias (LINARES et al, 2004). 

 

Embora esteja clara a associação de câncer e TEV, o risco não é o mesmo para todos 

os pacientes, podendo variar com o sítio de localização, tratamento, tipo de câncer e estádio 

da doença. As doenças hematológicas, por exemplo, podem ter seu risco aumentado em até 28 

vezes em comparação a outros tipos de câncer (SBC, 2011). Estudos epidemiológicos também 

demonstraram um aumento do risco de câncer, em pacientes diagnosticados com TVP 

idiopática (MORGAN et al, 2001). 

 

Há diversos estudos na área de câncer e trombose, o interesse neste tipo de estudo é 

devido à alta prevalência da “doença” em pacientes com câncer, e nos avanços das técnicas de 

imagem, que proporcionam um diagnóstico melhor e mais rápido. Entretanto, outros estudos 

afirmam que a prevalência elevada do TEV no câncer é devido aos regimes de quimioterapia 

com uso de agentes mais novos, como os angiogênicos (BROWN, 2012). 
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Desta maneira, a tromboprofilaxia tem um grande impacto frente às consequências que 

o TEV pode causar nestes pacientes, e principalmente na sobrevida dos mesmos. Apesar do 

impacto profundo de TEV na sobrevida, é reconhecido que a avaliação de risco de TEV não é 

rotineiramente realizada na maioria dos hospitais. 

 

 

2.5  Fisiopatologia do TEV no Câncer 

 

Descoberto inicialmente pelo médico francês Armand Trousseau, há mais de um 

século atrás, e recentemente confirmada por ensaios clínicos prospectivos controlados, a 

doença tromboembólica pode ser o primeiro sinal clínico de um tumor (MEIS, 2007). 

 

O aumento no risco de TEV em pacientes com câncer, segundo estudos, é provocado 

pela malignidade da doença onde o câncer desempenha um papel de atuar sobre a “Tríade de 

Virchow” contribuindo na alteração do fluxo sanguíneo normal (BROWN, 2012). A 

malignidade está associada a um estado de hipercoagulabilidade devido a vários fatores, 

incluindo a liberação de citocinas inflamatórias com ativação do sistema de coagulação e 

inibição de mecanismos anticoagulantes naturais, principalmente a proteína C ativada, além 

da fibrinólise reduzida e alterações na superfície endotelial (HAJJAR et al, 2012). 

 

O câncer ativa diferentes mecanismos responsáveis pela coagulação do sangue. A 

estase venosa, por exemplo, é provocada pelo repouso excessivo no leito ou compressão dos 

vasos ocasionado pela massa do tumor. Esses mecanismos são iniciados pela ativação da via 

intrínseca e da via alternativa que envolve proteínas do complemento, e fatores que afetam a 

permeabilidade endotelial, ocorrendo liberação de mediadores pró-inflamatórios e culminando 

na ativação da cascata de coagulação (Figura 1) com formação de coágulos de fibrina 

(GARCES, 2006). 
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Figura 1: Mecanismo da trombose no câncer. Fonte: Brown, 2012 

 

Dessa forma, o "estado de hipercoagulabilidade" na malignidade é devido a uma 

complexa interação das células tumorais e seus produtos com outras células, levando a vários 

graus de comprometimento da normalidade nos mecanismos de defesa que protegem o 

indivíduo contra trombogênese (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). Alguns autores 

associam essa fisiopatologia alterada, como uma forma, talvez, do câncer ser o melhor 

exemplo de "trombofilia adquirida" (DERLATKA et al, 2007). 

 

Outro mecanismo conhecido é a interação de monócitos ou macrófagos com células 

malignas que induzem a produção de interleucinas e fator de necrose tumoral que, por sua 

vez, danificam o endotélio vascular, ativando posteriormente a cascata de coagulação 

(BROWN, 2012). 

 

 

2.6  Epidemiologia do Câncer  

 

Os resultados de inúmeros estudos e ensaios clínicos na área do câncer mostram que 

cerca de 10% das pessoas que desenvolve TEV idiopática (causa desconhecida) terá um 
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diagnóstico posterior de câncer durante os próximos 5 a 10 anos. Ainda assim, a maioria é 

diagnosticada dentro de um ano após o evento e os pacientes com câncer e TEV muitas vezes 

têm doença avançada (JACOBSON et al ,2009). 

 

O TEV favorece sérias implicações em longo prazo para o paciente, uma vez que ele 

se desenvolve, as taxas de recorrência são altas. O risco relativo de TEV é aumentado de 

quatro a seis vezes em pacientes com câncer (CUNNIGHAM et al, 2009). A literatura 

também associa o tromboembolismo idiopático com neoplasia entre 7 a 8% dos casos, 

podendo aumentar para 17% nos casos de retrombose (LINARES et al, 2004). 

 

O desenvolvimento de TEV está associado a um mau prognóstico em pacientes com 

câncer (KAKKAR et al, 2003). Um estudo relatou que um em cada sete pacientes com câncer 

internados morre vítima de embolia pulmonar e, além disso, 60% desses pacientes tinham 

câncer limitado ou metástase limitada, o que determinaria uma sobrevida maior se não fosse a 

EP fatal (KAKKAR et al, 2003). 

 

Numa pesquisa feita com 66.329 pacientes com câncer a prevalência de TEV foi de 

12,3 casos para cada 1.000 doentes; o autor faz relação com a incidência de TEV na 

população em geral, que é de 2 casos de TEV para cada 1.000 pacientes, esses dados 

evidenciam o alto risco de TEV nos pacientes portadores de neoplasia (BROWN, 2012).  

 

 

2.7  Câncer de colo do útero 

 

O câncer de colo do útero, também chamado de cervical, é causado por infecção de 

alguns tipos (chamados oncogênicos) do Papilomavírus Humano (HPV). Existem mais de 100 

tipos diferentes de HPV, sendo que cerca de 40 tipos podem infectar o trato ano-genital. O 

maior risco para a aquisição da infecção pelo HPV é o contato sexual, quanto maior o número 

de parceiros sexuais durante a vida, maior o risco de adquirir o vírus (CARTER et al, 2011). 

A infecção por HPV é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença, no entanto, 

alguns casos podem sofrer modificações celulares, gerando lesões precursoras que se não 

forem identificadas e tratadas podem progredir para um câncer (SBC, 2011). 

Existem hoje treze tipos de HPV reconhecidos como oncogênicos, desses, os mais 

comuns são o HPV 16 e o 18, responsáveis por cerca de 60 a 80% dos casos de câncer de colo 
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do útero (CARTER et al, 2011). Embora a infecção pelo HPV seja necessária, outros fatores 

de risco associados contribuem para o desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas e de 

carcinoma invasor do colo, como: alto número de gestações, múltiplos parceiros, início 

precoce da atividade sexual, higiene precária, baixo nível socioeconômico, fatores ligados à 

imunidade, à genética e o tabagismo (ANDRADE et al, 2001).   

 

A idade também interfere nesse processo, a maioria das infecções por HPV em 

mulheres com menos de 30 anos regride espontaneamente, por mecanismos mediados por 

células do sistema imunológico, ao passo que acima dessa idade a persistência é mais 

frequente (INCAa, 2015). Entende-se que o câncer é um resultado raro, mesmo na presença 

da infecção pelo HPV, ou seja, a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não 

suficiente, para o desenvolvimento do câncer do colo do útero (ANDRADE et al, 2001; 

INCAa, 2015) 

 

Comparado a outras neoplasias, o câncer cérvico-uterino apresenta uma característica 

importante que é o exame citológico de rastreamento da doença. Os exames preventivos, 

como: colposcopia, citologia, e anatomia patológica são solicitados para rastreio da doença. A 

colposcopia serve para localizar e identificar no colo uterino, as lesões chamadas de pré-

malignas, dirigindo a biópsia para as zonas suspeitas e diferenciando as lesões benignas das 

malignas e pré-malignas (CARTER et al, 2011). 

 

A citologia, popularmente conhecido como exame de "Papanicolau", estuda as 

modificações das células do colo uterino, descobrindo com exatidão as modificações que 

essas células apresentam na fase pré-maligna. As células que descamam do colo do útero, 

começam a se modificar de 10 a 15 anos antes de um câncer se tornar invasivo, tempo 

suficiente para descobrir qual a fase que o câncer se encontra, com maiores chances de cura 

total a custos extremamente baixos (SBC, 2011). 

 

Os dois primeiros exames de citologia devem ser feitos com intervalo de um ano e, se 

os resultados forem normais, o exame passará a ser realizado a cada três anos. A biópsia, ou 

melhor, o exame anatomopatológico só é realizado nos casos de malignidade e de lesões pré-

malignas (INCA, 2011). 
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A prevenção do carcinoma cervical baseia-se na educação sexual, orientando-se o uso 

correto de preservativos, desmotivando a promiscuidade sexual e o início precoce da atividade 

sexual (ANDRADE et al, 2001). O carcinoma invasor do colo uterino possui um alto 

potencial de cura principalmente quando a doença é diagnosticada e tratada nas fases 

precursoras ou nos estádios iniciais (BRASIL, 2002).  

 

Segundo o Projeto Diretrizes, a detecção precoce do câncer de colo permite evitar ou 

retardar a progressão para câncer invasor, com o uso de intervenções clínicas. As mulheres 

com risco mais alto para câncer cervical são, no entanto, as que têm menos oportunidade de 

acesso ao rastreamento, especialmente as mulheres de classes sociais mais baixas 

(ANDRADE et al, 2001). 

 

Com o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, as proteínas são 

capazes de se auto-organizar em partículas semelhantes ao vírus do HPV, o que possibilitou a 

criação da vacina contra a o HPV (CARTER et al, 2011). O Ministério da Saúde, através do 

Sistema Único de Saúde em 2014, lançou a campanha de vacinação contra o HPV. Essa 

vacina protege contra os dois principais tipo de vírus oncogênicos, o HPV 16 e 18. 

 

A faixa etária indicada para imunização são meninas de nove a treze anos. A 

vacinação não protege contra a infecção por HPV pré-existente e, portanto, pode não fornecer 

proteção completa em todas as mulheres. Vale lembrar, que a vacinação, não exclui as ações 

de prevenção e de detecção precoce pelo rastreamento, que busca lesões precursoras e câncer 

em mulheres sem sintomas (INCA, 2014b). 

 

 

2.7.1 Epidemiologia do Câncer de colo de útero  

O Câncer de colo do útero é um problema relevante em todo o mundo, particularmente 

nos países subdesenvolvidos. Aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo são 

portadoras do HPV, sendo que 32% estão infectadas pelos tipos 16, 18 ou ambos. A 

incidência mundial do câncer de colo de útero é imensa, com mais de 500.000 novos casos de 

câncer diagnosticados a cada ano, resultando em pelo menos 250.000 mortes (CARTER et al, 

2011). 

O câncer de colo do útero é o segundo tumor ginecológico mais freqüente na 

população feminina brasileira, sendo superado apenas pelo câncer de mama (INCA, 2014). É 
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uma das neoplasias malignas mais comuns entre as mulheres de nível sócio-econômico mais 

baixo, ocorrendo principalmente acima dos 30 anos de idade, com ápice na incidência entre 

45 e 55 anos. 

 

No Brasil, sem considerar o câncer de pele não melanoma, o câncer de colo do útero é 

mais incidente na região Norte (23,57/ 100 mil). Nas regiões Centro-Oeste (22,19/ 100 mil) e 

Nordeste (18,79/ 100 mil), é o segundo mais frequente. Na região Sudeste (10,15/100 mil), o 

quarto e, na região Sul (15,87 /100 mil), o quinto mais frequente (Figura 02) (INCA, 2014).  

 

 

Figura 2: Incidência de câncer de colo do útero nas regiões do Brasil. Fonte: Inca, 2014 

 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as estimativas de 2014 apontam 

15.590 casos novos de câncer no Brasil. O câncer de colo do útero foi responsável pelo óbito 

de 265 mil mulheres no mundo em 2012, sendo que 87% desses óbitos ocorreram em países 

em desenvolvimento. Estima-se que de cada 100.000 mulheres brasileiras, 15,33 mulheres 

apresentarão carcinoma invasor do colo uterino (INCA, 2014). 

 

A embolia pulmonar é a principal causa de morte no pós-operatório na cirurgia de 

câncer ginecológico. Um terço dos pacientes com TVP pode desenvolver EP, acarretando em 

uma taxa de letalidade de 10%, o que corresponde a 60.000 mortes somente nos Estados 

Unidos (EUA) (PEEDICAYIL et al, 2011). A doença e seu impacto financeiro são altamente 
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significativos, o orçamento de prevenção de doenças do colo do útero nos EUA, foi estimado 

e o custo de triagem, acompanhamento e tratamento do câncer de colo do útero aproxima-se 

de US$ 6 bilhões /ano, enquanto na Austrália, a programa de rastreio custa US$ 138 milhões 

de dólares anualmente (CARTER et al, 2011). 

 

A prevalência do câncer de colo do útero é maior em países subdesenvolvidos do que 

em países desenvolvidos, onde programas de rastreio reduzem significativamente a incidência 

de doença. Embora a incidência esteja diminuindo em países industrializados, ainda assim é 

uma causa comum de morte nos países em desenvolvimento (CARTER et al, 2011). 

 

Um estudo demonstrou que cerca de 14% dos pacientes sem câncer submetidos à 

cirurgia ginecológica tem indícios de desenvolver TEV, enquanto os pacientes submetidos a 

mesma cirurgia porém com câncer, essa taxa aumentou para 38% nos pós operatório. A taxa 

de EP nos doentes com câncer ginecológico situa-se entre 1% e 2,6%, sendo maior apenas em 

pacientes com câncer de ovário, por volta de 6,8% (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012) 

 

O câncer vem incidindo sobre a população de forma avassaladora, em função da 

transição demográfica que se vive nos dias atuais, bem como da crescente exposição da 

população a agentes cancerígenos do meio ambiente (CAIXETA, 2009). As taxas de 

mortalidade por câncer de colo uterino ainda são elevadas, constituindo-se em um grave 

problema de saúde pública.  

 

2.8 Tratamento do tromboembolismo venoso 

 

O tratamento do tromboembolismo venoso tem como objetivo o alívio dos sintomas e 

a prevenção de novos eventos trombóticos (SBC, 2011). A prevenção da doença 

tromboembólica venosa em pacientes cirúrgicos com câncer é constituída por duas grandes 

categorias classificadas como: mecânicas ou farmacológicas. Ambas são efetivas e devem ser 

utilizadas sempre que possível. 

  

2.8.1 Profilaxia Mecânica 

 

A utilização de condutas fisioterapêuticas e mecânicas em pacientes que se submetem 

a um procedimento cirúrgico é rotineiramente comum, sendo método de primeira escolha em 
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pacientes com alto risco de sangramento ou utilizados como coadjuvantes no tratamento 

farmacológico (CAMPOS, 2006). Estes métodos atuam principalmente na redução da estase 

venosa de membros inferiores e na melhora do fluxo venoso (KAKKAR, 2009). 

 

Em geral, os estudos que determinam a sua eficácia são em menor quantidade do que 

aqueles que definem os benefícios potenciais de tromboprofilaxia farmacológica (KAKKAR, 

2009). Dentre a variedade de métodos mecânicos, os mais usuais são: deambulação, meias de 

compressão graduada e as bombas de compressão pneumática intermitente (STANLEY e 

YOUNG, 2010). 

 

2.8.1.1  Deambulação Precoce 

A saída do leito e a deambulação compõem o primeiro método físico de prevenção do 

TEV. No caso de pacientes com câncer, muitos deles sofrem com imobilizações a longo prazo 

frequentes, principalmente após sofrer cirurgia. Esses pacientes são candidatos a deambulação 

constante, normalmente utilizada em conjunto com o tratamento farmacológico, com o 

propósito de evitar um TEV (CAMPOS, 2006). 

 

2.8.1.2 Meias de Compressão Graduada (MCG)   

Constituem indicação primária, junto com a deambulação precoce. As meias de 

compressão graduada evitam o acúmulo de sangue nas panturrilhas, local onde a maioria dos 

trombos se forma após 24 horas da cirurgia, além disso, aumentam a velocidade do fluxo 

venoso na veia femoral. As meias apresentam compressão diferenciada nos tornozelos, 

panturrilhas, joelho e coxa, produzindo aumento de 36% na velocidade de fluxo na veia 

femoral (CAMPOS, 2006; CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012) 

 

2.8.1.3 Compressão Pneumática Intermitente (CPI)  

Através da insuflação sequencial de manguitos que envolvem dos pés à panturrilha, a 

CPI aumenta significativamente o fluxo venoso e tem ação fibrinolítica, podendo substituir ou 

ser acrescentada aos esquemas com drogas antitrombóticas. A CPI tem provado ser efetiva na 

prevenção da TVP e EP, por dois mecanismos: diminuição da estase e aumento da fibrinólise 

(CAMPOS, 2006). 
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2.8.2 Filtro de Veia Cava Inferior   

Os filtros de veia cava têm como propósito básico impedir a passagem de êmbolos, 

sem ocluir totalmente o vaso (MORAES, 2011). O filtro está indicado na prevenção de TEP 

em pacientes de alto e altíssimo risco, impossibilitados de receber anticoagulantes ou com 

antecedentes de insucesso com as medidas usuais, geralmente são colocados na veia cava 

inferior, abaixo das renais, na tentativa de minimizar as complicações. Pode ser implantado 

também via jugular ou femoral (HAJJAR, 2012). As indicações absolutas são: TEV com 

contra-indicação a terapia anticoagulante, TEP recorrente na vigência da anticoagulação, ou 

complicações hemorrágicas durante o tratamento com anticoagulante (MORAES, 2011).  

 

2.8.3  Profilaxia Farmacológica 

  A profilaxia farmacológica é uma categoria ampla, consiste em métodos 

farmacológicos, dos quais heparina não fracionada e heparina fracionada são amplamente 

estudadas, e utilizadas na maioria dos hospitais brasileiros para prevenção do TEV.  

 

2.8.3.1 Heparina Não Fracionada (HNF) 

A HNF é uma mistura heterogênea de moléculas compostas por cadeias de 

polissacarídeos naturais, extraído de vísceras animais e com peso molecular variando de 3.000 

a 30.000 Dáltons. (MACIEL, 2002) A HNF é um anticoagulante comumente utilizado em 

hospitais e oferece várias vantagens, como baixo custo, meia-vida curta, alta eficiência, fácil 

reversão com protamina e facilidade de monitorização do nível de anticoagulação com o 

tempo parcial de tromboplastina ativado (TTP) (GARCES, 2006). 

 

Como desvantagens, encontramos a anticoagulação sistêmica e a frequente 

trombocitopenia induzida com o uso da HNF, o que dificulta o seu uso em pacientes com 

risco aumentado de complicações hemorrágicas ou na presença de sangramento ativo. Na 

profilaxia utilizam-se doses de 5000 a 7500 UI de Heparinato de Cálcio ou de Sódio, cada 8 a 

12 horas, via subcutânea (GARCES, 2006). 

 

2.8.3.1.1  Mecanismo de Ação 

O mecanismo de ação da HNF ocorre através de ligação com a antitrombina III, 

promovendo alteração na sua conformação estrutural, que tem a sua atividade acelerada em 

até 1.000 vezes no sentido de inibir várias enzimas da cascata da coagulação: fator XIIa, fator 

XIa, fator IXa, fator Xa e Trombina. Entretanto resulta em um maior aumento da afinidade 



 

 

 18 

pela trombina (fator IIa) e, em menor grau, pelo fator X ativado (fator Xa), promovendo seu 

efeito anticoagulante (MACIEL, 2002; GARCES, 2006)  

 

2.8.3.2 Heparina Fracionada 

  As HF são fragmentos de HNF obtidos por despolimerização química ou enzimática 

com peso molecular variando de 1.000 a 10.000 Dáltons (MACIEL, 2002). A HF vem sendo 

utilizada com maior freqüência na prática clínica, devido às vantagens farmacocinéticas em 

relação à HNF, como menor ligação a proteínas plasmáticas, macrófagos, células endoteliais e 

plaquetas, bem como menor ligação aos osteoblastos. Tais diferenças proporcionam 

vantagens terapêuticas sobre a HNF como: maior biodisponibilidade, meia vida plasmática 

maior com ação mais estável, menores índices de complicações, como trombocitopenia e 

osteoporose, uso da dose corrigida apenas pelo peso, sem a necessidade de controle 

laboratorial, e menor ligação às proteínas plasmáticas (GARCES, 2006). 

 

As diversas vantagens levam muitos autores a sugerir seu uso preferencialmente à 

HNF no tratamento da TVP. Além disso, há ainda a possibilidade do tratamento da trombose 

ser feito de forma domiciliar, sendo mais econômico do que o tratamento intra-hospitalar, 

conferindo ainda a propriedade de ser usadas uma ou duas vezes ao dia por via subcutânea, 

sem necessidade de linha venosa ou bomba de infusão e com monitorização laboratorial 

mínima (MACIEL, 2002). 

 

No Brasil, a mais utilizada das HF é a enoxaparina que pode ser administrada de forma 

terapêutica na dose de 1 mg/kg de 12/12horas. Em pacientes sujeitos a cirurgia com risco 

moderado prescrevem-se 20 mg de enoxaparina subcutânea, 2 horas antes da cirurgia e 

mantida por 7 a 10 dias. Para pacientes de alto risco, enoxaparina 40 mg subcutânea, 12 horas 

antes da cirurgia e mantida por 7 a 10 dias (GARCES, 2006). 

 

 

2.8.3.2.1 Mecanismo de ação 

Assim como a HNF, as HBPM exercem sua atividade anticoagulante ativando a 

antitrombina III. Entretanto, a principal diferença entre as HNF e as HF é a inibição seletiva 

que as HF exercem sobre o fator Xa e uma afinidade pequena pela trombina, devido 

principalmente ao tamanho reduzido da molécula de HF. Esse mecanismo proporciona maior 
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eficácia terapêutica, pois sua disponibilidade e sua concentração são maiores em relação à 

trombina (CAMPOS, 2006) 

 

2.8.3.3 Antagonista de vitamina K (AVK) 

Dentre os antagonistas da vitamina K existentes no Brasil, a varfarina é a mais 

utilizada. Seu mecanismo de ação age inibindo os fatores pró-coagulantes dependentes da 

vitamina K: II, VII, IX e X. Também bloqueia os inibidores da coagulação como a Proteína C 

e S, levando a um estado de hipercoagulabilidade na fase inicial. Por conta disso, é importante 

manter a heparina por pelo menos cinco dias e suspende-la quando o INR (Taxa de 

Normalização Internacional) atingir uma faixa entre 2,0 e 3,0 por dois dias consecutivos 

(CAMPOS, 2006) 

 

A varfarina apresenta como complicação mais comum o sangramento ou ainda a 

recorrência de trombose. Por isso, o controle laboratorial é imprescindível. Deve ser avaliado 

pelo Tempo de Protrombina (TP) ou pela Taxa de Normalização Internacional (INR). Os 

AVK têm muitas interações medicamentosas e podem ser alterados até pela dieta (alimentos 

ricos em vitamina K), provocando um importante problema, principalmente quando a 

anticoagulação é indicada por tempo indeterminado (MORAES, 2011) 

 

2.8.4 Outros Tratamentos 

Na última década surgiram novos anticoagulantes no mercado com administração oral, 

os quais têm apresentado resultados promissores na prevenção do tromboembolismo venoso, 

como: rivaroxabana e dabigatrana. Entretanto, segundo recomendações das diretrizes 

internacionais os novos anticoagulantes orais são contraindicados em pacientes submetidos à 

cirurgia de câncer. A utilização de agentes fibrinolíticos para a lise rápida e efetiva do trombo 

também vem sendo utilizada como terapia alternativa, com finalidade de melhorar os 

sintomas e prevenir as sequelas pós-trombóticas, exemplo: uroquinase, ativador Tecidual 

Recombinante do Plasminogênio, e a estreptoquinase (MORAES, 2011) 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre tromboprofilaxia em pacientes 

com câncer ginecológico, em especial o câncer de colo do útero. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

- Determinar a incidência de TEV em pacientes com câncer de colo uterino; 

- Analisar a importância de realizar tromboprofilaxia em pacientes com câncer de colo de 

útero; 

- Destacar os principais fatores de risco para o desenvolvimento de TEV nos pacientes com 

câncer de colo de útero e ginecológico; 

- Estruturar uma proposta de protocolo para tromboprofilaxia em pacientes com câncer 

submetidos à cirurgia ginecológica. 
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4 METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, definida como integrativa, com finalidade de 

reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre o tema, de maneira sistemática e ordenada, de 

forma a contribuir para o conhecimento do tema investigado.  

 

O estudo de revisão do tipo integrativa foi escolhido por deter uma abordagem 

metodológica que permite a análise e síntese de múltiplos estudos publicados, possibilitando 

uma compreensão abrangente dos problemas pertinentes aos cuidados de saúde (BOTELHO, 

CUNHA, MACEDO, 2011)  

 

Optou-se pela busca de artigos disponíveis nas bases de dados: MEDLINE/PubMed 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências de Saúde, BVS-BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) 

e SCIENCE DIRECT. 

 

A pesquisa foi limitada aos artigos publicados em todas as coleções disponíveis com 

acesso permitido, utilizando o cruzamento dos descritores: “Venous Thromboembolism; Low 

Molecular Weight Heparin; thromboprophylaxis guidelines; Deep Venous Thrombosis 

Prophylaxis and Cervical Cancer”, usando o conector “and”.  

 

A busca compreendeu todo o período de publicação. Após leitura dos artigos 

encontrados foram excluídos aqueles que não se encaixavam nos critérios de inclusão e foram 

selecionados para o estudo artigos que variaram de 1998 ao ano de 2015, publicados sob a 

forma de artigo com texto completo disponível. 

  

Conjuntamente foi realizada a busca reversa a partir das referências bibliográficas dos 

artigos selecionados, visando identificar artigos não encontrados inicialmente. 

 

Critérios de inclusão: artigos que abordassem eventos tromboembólicos em pacientes 

com câncer ginecológico e de colo do útero; protocolos para prevenção de trombose e 

prevenção de trombose em cirurgias de câncer. Artigos nos idiomas português e inglês. 
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Critérios de exclusão: estudos de profilaxia nos pacientes em tratamento de 

quimioterapia, radioterapia, braquiterapia ou ambulatoriais; referências duplicadas; estudos 

em animais; estudos utilizando outras heparinas fracionadas que não a enoxaparina e artigos 

em outras línguas exceto inglês e português 

 

A heparina fracionada mais usual no Brasil é a enoxaparina. Seu uso esta inserido na 

maioria das rotinas hospitalares, principalmente pela facilidade de aplicação do medicamento 

e melhor eficácia. Este trabalho elegeu estudos que abordassem exclusivamente a 

enoxaparina, uma vez que outros tipos de HF no Brasil têm pouca inserção no cotidiano 

hospitalar. 

 

O protocolo proposto neste trabalho foi elaborado a partir da revisão integrativa 

realizada com base nos artigos encontrados, e principalmente no modelo de avaliação de risco 

de Caprini et al, 2001. Este modelo foi escolhido, uma vez que a maioria dos estudos aqui 

analisados, citam este autor como principal referência. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Foram encontrados 383 artigos, destes foram excluídos 351 por não se enquadrarem 

nos critérios do estudo proposto, assim, foram selecionados 32 artigos para análise, conforme 

descritos na tabela 1. 

 

Dos 32 estudos encontrados, 07 são de origem nacional e 25 internacionais, destes 14 

foram encontrados através de busca reversa. Quanto aos anos com o maior número de 

publicações referente a essa temática, no ano de 2012 foram encontrados seis artigos       

(18,75 %), seguido pelo ano de 2013 com quatro artigos (12,5 %).  

 

A maioria dos artigos analisados evidencia a incidência de TEV e a tromboprofilaxia 

em pacientes com câncer ginecológico, uma vez que são raros os dados publicados com 

estudos voltados exclusivamente para o paciente com neoplasia de colo do útero. As 

recomendações para profilaxia de TEV principalmente em pacientes cirúrgicos sofrem 

influência direta de alguns aspectos, por isso foram divididos em tópicos os principais 

assuntos encontrados nos artigos, sendo eles: a incidência de trombose no pós operatório; os 

fatores de risco na cirurgia de câncer; fatores de risco no câncer cervical; avaliação de risco de 

TEV; escolha, tempo e duração da tromboprofilaxia no câncer; opções de terapia na cirurgia 

ginecológica; utilização de heparinas na tromboprofilaxia do câncer, fatores associados a 

subutilização da profilaxia e por fim são apresentadas estratégias para melhorar a 

tromboprofilaxia, as diretrizes internacionais mais importantes na perspectiva do câncer e a 

proposta de protocolo. 

 



 

 

 24 

Tabela 1: Relação de artigos analisados 

ARTIGOS AUTOR/ ANO 

Thromboembolic events in patients with cervical carcinoma: Incidence and effect on 

survival 

Jacobson et al, 

2009 

Cost-effectiveness of combination thromboembolism prophylaxis in gynecologic 

oncology surgery Dainty et al, 2004 

Prevention of Venous Thromboembolic Events After Gynecologic Surgery 
Clarke Pearson et 

al, 2012 

Prevention of Venous Thromboembolism in the Cancer Surgical Patient Kakkar, 2009 

Incidence and timing of venous thromboembolism after surgery for gynecological cancer 
Peedicayil et al, 

2011 

Comparação entre heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular para o 

tratamento da trombose venosa profunda Moraes, 2011 

The Clinical Course of Deep Vein Thrombosis in Patients with Gynecologic Cancer 
Morgan et al, 

2001 

Incidence of Venous Thromboembolism and Its Effect on Survival Among Patients With 

Common Cancers Chew et al, 2006 

Incidence of venous thromboembolism before treatment in cervical cancer and the impact 

of management on venous thromboembolism after commencement of treatment Satoh et al, 2013 

Reduction in fatal pulmonary embolism and venous thrombosis by perioperative 

administration of low molecular weight heparin Gynecological ward retrospective analysis Cyrkowicz, 2002 

Management of refractory venous thrombosis associated with malignancy using a supra-

therapeutic enoxaparin regimen 

Cunnigham et al, 

2009 

Risk of postoperative venous thromboembolism after minimally invasive surgery for 

endometrial and cervical cancer is low:A multi-institutional study Kumar et al, 2013 

Prevention of venous thromboembolism in surgery of gynecological cancer: a systematic 

review. Einstein 2007 

Compressão pneumática intermitente na prevenção de trombose venosa profunda em 

pacientes cirurgicos: Revisão Sistemática e Metanálise Campos, 2006 

Preventing venous thromboembolism in hospitalized patients with cancer: Improving 

compliance with clinical practice guidelines Brown, 2012 

Elevated preoperative plasma D-dimer levels and the incidence of venous 

thromboembolism in Japanese females with gynecological cancer 

Kodama et al, 

2013 

O impacto da doença cardiovascular no paciente com câncer: aspectos epidemiológicos e 

prognóstico HajjaR et al, 2012  

Tromboprofilaxia venosa em pacientes clínicos: análise de sua aplicação 
Kerbauy et al, 

2013 

Venous Thromboembolism in Cancer Patients Undergoing Major Surgery Osborne, 2012  

Venous Thrombosis in Cancer Patients: Insights from the FRONTILINE survey Kakkar et al, 2003 

Profilaxia do tromboembolismo venoso no doente cirúrgico: uma análise da aplicação e 

do grau de aderência às recomendações dos consensos num serviço de cirurgia geral Reis, 2012 

Effective risk stratification of surgical and nonsurgical patients for venous 

thromboembolic disease Caprini et al, 2001 

Prevention of Venous Thromboembolism Geerts et al, 2008  

Venous thromboembolism in cervical cancer 
Barbera e 

Thomas, 2008 

Cancer Ginecológico  SBC, 2011  

Profilaxia para tromboembolismo venoso em um hospital de ensino Franco, 2006 

Realidade do uso da profilaxia para trombose venosa profunda: da teoria à prática Garcia et al, 2005  

Duration of prophylaxis against venous thromboembolism with enoxaparin after surgery 

for cancer 

Bergqvist et al, 

2002  

Perioperative morbidity and mortality of high-dose-rate gynecologic brachytherapy Petereit et al, 1998 

Avaliação da utilização de profilaxia da trombose venosa profunda em um hospital escola Pitta et al, 2007 

Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients With Cancer: American 

Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update 2014 Lyman et al, 2015 

The NCCN Clinical Practice Guidelines on Venous Thromboembolic Disease: Strategies 

for Improving VTE Prophylaxis in Hospitalized Cancer Patients Khorana, 2007 

Fonte: Elaborada pela autora. 



 

 

 25 

5.1 Incidência de trombose no pós operatório 

 

O TEP é responsável por 15% da mortalidade pós-cirúrgica e pode surgir depois dos 

trinta dias do pós-operatório. Estudo realizado por Jacobson e colaboradores (2009), 

comparou a sobrevida de pacientes com e sem TEV portadores de câncer cervical, concluindo 

que uma significativa incidência de tromboembolismo foi comum em pacientes com câncer 

de colo do útero. Estes, por sua vez, apresentaram uma sobrevida diminuída em relação aos 

pacientes que não desenvolveram TEV. 

 

Em pacientes com câncer ginecológico, principalmente o câncer de colo do útero, 

considerado de alto risco, a ocasião de trombose é extremamente elevada. A embolia 

pulmonar é uma das principais causas de mortalidade no pós-operatório dessa cirurgia 

(DAINTY, 2004). O Consenso Internacional para Prevenção do Tromboembolismo 

demonstrou que em cirurgias ginecológicas a incidência de TEV variou de 11 a 17% e, quanto 

mais avançado o estádio da neoplasia, mais frequente é a ocorrência de TEV (CLARKE-

PEARSON e ABAID, 2012). 

 

Dainty, 2004 destacou que a incidência de trombose venosa profunda em cirurgia 

ginecológica varia muito dependendo dos fatores de risco envolvidos no paciente. Na 

ausência de profilaxia, aproximadamente 14% das pacientes de pós-operatório desenvolvem 

tromboembolismo. Comparando os estudos, verifica-se que os dados são bem parecidos com 

os encontrado por Clarke Pearson e Abaid (2012), relatados anteriormente. 

 

O estudo avaliado por Kakkar (2009) comprova que TEV após sete dias da cirurgia é 

comum em pacientes que se submetem a procedimentos cirúrgicos ginecológicos. No entanto, 

o rastreamento da frequência de TEV feito por estudos epidemiológicos são normalmente 

realizados após a alta hospitalar.  Assim, pacientes submetidos à cirurgia de câncer tem um 

risco de ter complicações maiores nos primeiros 90 dias após a operação, às taxas de 

complicações variam entre 0,4 a 3,7% na presença de malignidade. Muitas vezes, o TEV 

ocorre depois que o paciente recebe alta do hospital, normalmente quando as medidas 

profiláticas já foram descontinuadas.  

 

Peedicayil (2011) relatou em um estudo observacional longitudinal, que o risco e o 

tempo de TEV, têm sido associados com a cirurgia, quimioterapia e radioterapia no caso de 
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câncer ginecológico. Em relação à cirurgia, a maiorias dos oncologistas fazem profilaxia de 

TEV somente no período de internação do paciente, por isso é relevante realizar a avaliação 

de risco para que se determine a profilaxia estendida caso a caso.  A imobilidade presente em 

alguns pacientes debilitados com câncer acarreta uma predisposição para a TVP chegando a 

80% de incidência no período acima de uma semana (MORAES, 2011).  

 

Estudo realizado por Morgan (2001) avaliou a sobrevivência de pacientes com câncer 

ginecológico, e demonstrou que dos 74 pacientes com diagnostico clinico de TVP, 38% 

apresentaram a “doença” até três meses após a cirurgia, e 33 pacientes (45%) foram 

diagnosticados com TVP no momento da apresentação do câncer.  

 

Para Jacobson e colaboradores (2009), a incidência de TEV em pacientes com câncer 

cervical varia amplamente, cerca de 0% a 34%. Essa variação, segundo o autor, pode ser 

explicada devido à heterogeneidade das populações de pacientes nos estudos, além dos 

diferentes métodos de estudo que também podem colaborar para essa variação na incidência. 

Outro fator que acaba influenciando seria a subnotificação de TEV em pacientes com câncer 

de colo de útero, seja por questões relacionadas com a identificação de um evento de TEV, ou 

a forma em que os eventos de TEV estão documentados. 

 

Quanto ao desenvolvimento tardio de TEV após a cirurgia, Peedicayil (2011) em 

estudo com câncer ginecológico relatou que a incidência de TEV após cirurgia de grande 

porte foi de 4%, dos quais mais de 75%, ocorreu após o 7º dia de pós-operatório.  Trinta 

pacientes desenvolveram TEV do 1º ao 7º dia depois cirurgia, cinquenta desenvolveram o 

TEV no 8º a 28º dias após a cirurgia e quarenta e seis desenvolveram TEV entre o 29º e 90º 

dias pós-cirurgia. O estudo foi realizado com 4.181 pacientes que tiveram cirurgia de câncer 

ginecológico, entre anos de 1998 a 2008. Nesse estudo, a maioria dos pacientes usou apenas 

tromboprofilaxia mecânica, principalmente meias de compressão graduada, no pós-cirúrgico, 

diferente do que preconiza as normas e orientações das diretrizes internacionais, o que pode 

ter levado ao aumento da incidência de TEV no pós operatório. 

 

Quando medido em tempo/pessoa, a maior incidência de TEV ocorreu durante o 

primeiro ano após o diagnóstico de câncer, sendo 6,4 eventos para cada 100 pacientes com 

câncer de colo do útero metastático.  Este mesmo estudo detectou que mulheres negras com 
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câncer de colo de útero tiveram um risco duas vezes maior de desenvolver tromboembolismo 

venoso (PEEDICAYIL et al, 2011; CHEW, et al 2006). 

 

Satoh (2013) avaliou a incidência de TEV antes do tratamento do câncer de colo do 

útero e detectou que 4,8 % dos pacientes tinham o diagnóstico de TEV prévio. Ao se 

submeterem a cirurgia pélvica, 3,8% desses pacientes desenvolveram TVP após 10 dias da 

cirurgia. Esse fato pode contradizer a orientação da Sociedade Americana de Oncologia 

Clínica (ASCO), que recomenda que todos pacientes submetidos à intervenção cirúrgica para 

doença maligna deve iniciar um tratamento com anticoagulante antes da cirurgia e no prazo 

de 7 dias após a cirurgia. Entretanto, o tempo recomendado pela ASCO pode não contribuir 

para a prevenção de ocorrência retardada de TEV mais de 10 dias após a cirurgia.  Por isso, 

após esses estudos, o grupo deu inicio a um novo protocolo para prevenção de 

tromboembolismo venoso após a cirurgia, da seguinte forma: terapia anticoagulante utilizando 

HNF começando 8-12 h após a conclusão de cirurgia, depois mudou para heparina fracionada 

(HF) 24 h após cirurgia e continuou 14 dias para os pacientes com TEV no pré-operatório, 

história prévia de TEV, trombofilia, IMC ≥28 kg/m2 ou linfadenectomia. Após esse protocolo 

nenhum dos 68 pacientes avaliados com câncer de colo uterino submetidas à cirurgia 

desenvolveram TEV (SATOH, 2013). 

 

5.2  Tromboprofilaxia em câncer ginecológico 

 

O câncer de colo do útero atinge milhares de mulheres e a cirurgia ginecológica tem 

um papel importante na terapia. No entanto, complicações peri-operatórias podem ocorrer por 

conta da cirurgia, sendo o TEV a principal delas, que pode levar a complicações ainda 

maiores como a EP, que acabam colocando em risco a vida de muitas pacientes 

(CYRKOWICZ, 2002). 

 

Mulheres com câncer ginecológico são de alto risco para TEV em virtude da 

malignidade, idade frequentemente avançada e a necessidade de cirurgia abdominal e pélvica 

longa. Na maioria das vezes, os eventos tromboembólicos em pacientes com câncer 

ginecológico apresentam-se de forma oculta, e o diagnóstico clínico é muitas vezes impreciso. 

A cirurgia ginecológica está associada também com um risco elevado de TVP no pós-

operatório, com o uso rotineiro de profilaxia, o risco de TEV reduz em cerca de 2 a 6 % 

(PEEDICAYIL et al, 2011; CYRKOWICZ, 2002). 
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As cirurgias extensas e de alto risco representam um dos grandes problemas na 

cirurgia ginecológica. O risco geral de trombose venosa profunda em pacientes submetidos a 

esta cirurgia pode variar de 7% a 45%, e embolia pulmonar fatal ocorre em cerca de 1% 

destas mulheres. A instituição da tromboprofilaxia pode reduzir a incidência da TVP e da EP 

e consequentemente suas complicações como a hipertensão pulmonar e a SPT 

(CYRKOWICZ, 2002; CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

Os métodos de profilaxia mais utilizados na prevenção de TEV no pós-operatório são: 

meias de compressão graduada (MCG), dispositivos de compressão pneumática intermitente 

(CPI), heparina não fracionada e heparina fracionada. Cada uma delas foi mostrada como 

eficaz em reduzir o desenvolvimento de tromboembolismo venoso em pacientes sujeitos a 

cirurgia. (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012) 

 

Um estudo retrospectivo, desenvolvido por Cyrkowicz (2002) comparou a freqüência 

de TVP e EP em pacientes submetidos à cirurgia ginecológica, divididos em grupos usando 

profilaxia com HF e grupo controle sem profilaxia. Como resultado a frequência de trombose 

nos doentes tratados com HF foi menor em comparação com o controle, tendo o estudo 

concluído que a aplicação de HF é eficaz se aplicado no período perioperatório, que por sua 

vez, apresenta boa resposta na incidência de TVP.  

 

Um regime combinado de profilaxia farmacológica e mecânica pode melhorar a 

eficácia, especialmente em pacientes de maior risco. Embora existam poucos dados para 

apoiar esta abordagem em pacientes de ginecologia, estudos na área de cirurgia geral sugerem 

benefício significativo a partir de um regime combinado (CLARKE-PEARSON e ABAID,  

2012). 

 

Cunnigham (2009) relata que o manejo clínico do TEV em pacientes com câncer é 

muitas vezes difícil, dado que o tratamento da trombose é mais complexo em pacientes com 

câncer do que na população geral. Para se ter uma idéia, pesquisas têm mostrado que o risco 

de TEV recorrente triplicou em pacientes com neoplasia, apesar da terapêutica anticoagulante.  

 

Segundo Kumar (2013) a cirurgia minimamente invasiva demonstrou menores taxas 

de complicações em relação às cirurgias abertas, uma vez que, existem poucas evidencias para 
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orientar a tromboprofilaxia em pacientes que se submetem a esse tipo de cirurgia. Em seu 

estudo a prevalência foi extremamente baixa por volta de 0,5%, o autor acredita que esses 

dados não justificam o uso de profilaxia estendida nesses pacientes, caso não tenham outros 

fatores de risco adicionais. 

 

Estudo de Chew e colaboradores (2006) avaliaram um grande número de pacientes 

com vários tipos de câncer e constatou que o tromboembolismo foi um preditor significativo 

de diminuição da sobrevivência durante o primeiro ano para todos os tipos de câncer. O 

estudo ainda mostrou que em comparação aos doentes com doença localizada, o risco relativo 

para o desenvolvimento de TEV foi de 5 a 6 vezes maior em pacientes com câncer de colo de 

útero metastático. 

 

Um estudo sobre padrões de práticas de prevenção de tromboembolismo em oncologia 

ginecológica, realizado por Einstein (2007) mostrou que dos 343 médicos que responderam a 

pesquisa, 41% usavam MCG somente, e 42% preferiam a MCG mais um anticoagulante como 

profilaxia de TEV. Os resultados desse estudo demonstram a falta de consenso entre os 

cirurgiões de câncer ginecológico, e uma notável confiança em MCG que, ate então, não é 

visto em outras populações de alto risco.  

 

Em estudos anteriores, o grupo de Dainty (2004), demonstraram que a CPI era o 

método ideal na prevenção de tromboembolismo em oncologia ginecológica, por ser mais 

econômico. Entretanto um novo estudo, pelo mesmo grupo, com análise de 1.862 pacientes de 

cirurgia ginecológica demonstrou que a profilaxia com CPI poderia ser associada a heparina 

fracionada, apresentando uma relação custo-benefício em pacientes de oncologia ginecológica 

no perioperatório, e concluiu que a adição de HF  foi eficaz em termos de custos, e ainda a 

redução do risco de TEV, foi aproximadamente 40%. 

 

Resumidamente, todos os pacientes com câncer ginecológico devem receber 

profilaxia. No entanto, são escassos os estudos clínicos que avaliaram o efeito e a eficácia das 

HF ou HNF como anticoagulante na tromboprofilaxia em pacientes com câncer de colo do 

útero. Alguns dos estudos encontrados são direcionados a pacientes com câncer ginecológico 

de uma forma em geral. Por isso, estudos clínicos randomizados são urgentemente necessários 

para determinar o melhor esquema nestes pacientes de alto risco (Peedicayil et al, 2011). 
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A maioria dos doentes com câncer de colo do útero encontra-se no grupo de alto risco, 

onde há uma necessidade primordial de profilaxia de TEV, que por sua vez deveria funcionar 

como um sinal de alerta e atenção aos médicos para prescreverem os anticoagulantes, dado 

que essa é uma doença altamente curável nos estágios iniciais, e, desde que não tenha 

ocorrido disseminação para órgãos distantes, a cura é possível em estágios mais avançados 

(EINSTEIN et al, 2007). 

 

5.3  Fatores de risco na cirurgia de câncer 

 

A maioria dos pacientes hospitalizados possui pelo menos um fator de risco para o 

TEV. Os pacientes com câncer que tenham se submetido à cirurgia apresentam um risco ainda 

maior para o desenvolvimento do tromboembolismo venoso (CAMPOS, 2006). A tabela 2 

descreve os principais fatores de risco e as respectivas taxas de TEV encontradas em uma 

população exclusivamente de pacientes com câncer (BROWN, 2012) 
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Tabela 2: Principais fatores de risco associados ao TEV em pacientes com câncer 

Fatores de risco para o TEV em pacientes com câncer 

Fator de Risco Taxa de TEV (%) Fator de Risco Taxa de TEV ( %) 

Idade Sítio do Câncer  

<65 3.9 Pâncreas  8.1 

>65 4.4 Outros - abdominal  6,6 

Gênero Rim 5.6 

Masculino  4.0 Ovário 5.6 

Feminino 4.3 Múltiplos Locais 5.1 

Etnia Pulmão 5.1 

Preto 5.1 Mielona  5.0 

Outros 4.1 Estômago 4.9 

Branco  4.0 Linfoma não-Hodgkin 4,8 

Hispânico 4.0 Tumor cerebral primário 4,7 

Asiático 3.3 Linfoma de Hodgkin  4,6 

Comorbidades 
Esôfago 4.3 

Leucemia 4.2 

Doença Renal             7,6 Colon  4.0 

Infecção  7,4 Colo do útero e Endométrio 3,5 

Transfusão  6,9 Reto  3,5 

 Embolia Arterial 6,8 Testículos  3.3 

Anemia  6.2 Sarcoma  2,9 

Doença hepática  6.0 Bexiga 2,9 

Doença pulmonar  5,9 Mama 2.3 

Insuficiência cardíaca 

congestiva 
5,7 Próstata  1.9 

Diabetes mellitus 4,5 Cabeça e Pescoço 1.4 

Hipertensão 3,9 Quimioterapia 4.9 

Fonte: Adaptado de Brown, 2012 

 

Em trabalho realizado por Bronw (2012), o risco de tromboembolismo é aumentado 

principalmente após a cirurgia, porém a ocorrência de TEV prévio, obesidade e comorbidades 

também favorecem o desenvolvimento. Pacientes com câncer e que desenvolvem TEV, tem 

um risco de morte 2,2 vezes maior do que pacientes com câncer sem TVP. 

 

Comparativamente, em estudo realizado por Kodama e colaboradores (2013), descreve 

que o risco independente para o TEV, pode ser atribuído a outros fatores relacionados à 

própria neoplasia, como a expressão de fatores pró-trombóticos por tumores, a compressão 
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dos vasos por conta do tumor, resposta inflamatória do hospedeiro à malignidade, a 

imobilidade, cirurgia, uso do cateter venoso central e as terapias antitumorais específicas. 

 

Alguns fármacos utilizados no tratamento de câncer como tamoxifeno, diminuem os 

inibidores fisiológicos da coagulação, como a proteína C e S e a antitrombina, deixando 

assim, o paciente ainda mais “vulnerável” a desenvolver trombos, já que seu sistema de 

defesa está comprometido (MORAES, 2011). A quimioterapia está fortemente associada ao 

aumento do risco de TEV. Além disto, os pacientes em uso de agentes antiangiogênicos 

(talidomida, lenalinomida, bevacizumabe) são alvos importantes no desenvolvimento da 

doença (HAJJAR et al, 2012). O monitoramento, também é necessário em pacientes que 

recebem agente estimulante da eritropoiese, pois essa classe de medicamento é reconhecida 

por aumentar o crescimento do tumor, a mortalidade e o risco de TEV (BRONW, 2012). 

 

O desafio do tratamento do câncer de colo do útero, assim como de outros tipos de 

câncer, é o nível aceitável de toxicidade de medicamentos para controle da doença. Dessa 

forma, em estudos recentes, o TEV recebeu uma atenção mais ampla já que pesquisas atuais, 

indagam que o tromboembolismo também é resultado do uso de novas drogas como agentes 

estimuladores da eritropoietina, e medicamentos antiangiogênicos, como descrito 

anteriormente (EINSTEIN et al, 2007). 

 

Segundo Kerbauy (2013), outros elementos também têm ligação com o progresso do 

TEV: sexo feminino, raça negra, sítios do câncer e estádio mais avançado da doença. Sendo 

mais comum em pacientes com doença metastática, quando comparado aos pacientes doentes 

sem metástase, porém, o risco de TEV é maior nos primeiros três meses após o diagnóstico do 

câncer. 

 

As complicações cardiovasculares no paciente oncológico são eventos frequentes, de 

reconhecida importância e com significativa repercussão na morbimortalidade. Atualmente, o 

aumento da sobrevida no paciente com câncer insere-se no contexto do reconhecimento da 

doença cardiovascular como um integrante do tratamento do paciente oncológico (HAJJAR et 

al, 2012). 
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5.3.1 Fatores de risco no câncer cervical 

 

O estudo de Satoh (2013), realizado em pacientes com câncer de colo uterino, revelou 

que os principais fatores de risco para TEV encontrados foram: a idade maior que 60 anos, o 

tamanho do tumor cervical, geralmente maior que 50 mm e estágio FIGO IV (mais avançado). 

Nesse estudo, o aumento do peso corporal (IMC > 25 kg/m2) não foi um fator de risco para 

TEV, embora o IMC alto seja conhecido como um fator de risco para TEV após a cirurgia. 

 

O autor explica que em geral, o aumento da idade foi identificado como um fator de 

risco independente de ser pacientes com TEV com e sem câncer. Já o diâmetro do tumor do 

colo do útero pode causar a compressão e estase em veias pélvicas, visto que, o tamanho está 

relacionado com a invasão do câncer. O estágio FIGO IV é um fator de risco sugerindo 

estágio avançado como uma das variáveis independentes fortemente associadas à ocorrência 

de TEV em pacientes com câncer (SATOH, 2013). 

 

Já no estudo citado por Clarke Pearson e Abaid (2012), realizado com 411 pacientes 

de cirurgia ginecológica, os resultados evidenciaram como fatores de risco independentes: 

episódio de TEV anteriormente, diagnóstico atual de câncer ginecológico, aumento da idade, 

raça negra, edemas ou veias varicosas, tempo cirúrgico prolongado e radioterapia prévia. 

 

5.4 Avaliação de risco no TEV 

 

Duas abordagens são essenciais para a tomada de decisões em relação à 

tromboprofilaxia: o risco de TEV em cada paciente, com base nos fatores individuais e os 

riscos associados a sua doença ou ao procedimento a ser realizado. Apesar de uma clara 

evidência do benefício da tromboprofilaxia em pacientes submetidos a procedimentos 

cirúrgicos, a utilização de anticoagulantes continua sendo abaixo do preconizado 

(OSBORNE, 2012). Para aumentar a adesão, as diretrizes tem defendido o uso de um modelo 

de avaliação de risco (MAR), para orientar o uso apropriado de tromboprofilaxia ( Tabela 3)  

 

Existem diversos MARs na literatura, diferentes entre si. O modelo proposto por 

Caprini (2001) é o mais utilizado nos estudos e na maioria dos hospitais dos EUA. Esse 

modelo inclui uma lista de fatores de risco predisponíveis e variáveis de exposição. Em geral, 
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os MARs estabelecem vários fatores de risco para trombose, atribuindo um valor a cada fator. 

Após o somatório da pontuação de cada paciente, um regime profilático é recomendado. 

 

Tabela 3: Modelo de avaliação de risco para TEV 

Fonte: Adaptado de Caprini, et al 2001 

 

Segundo recomendações internacionais e nacionais, após a avaliação do risco de TEV, 

todo paciente deve ser avaliado e estratificado quanto ao risco de TVP. Neste modelo, cada 

fator acumula uma pontuação específica. A pontuação final determina a categoria de risco da 

Nome do paciente:_________________________________ Idade:____ Sexo: __________ Peso:____ 

Escolher todas as opções aplicáveis: 

Cada fator de risco representa 1 ponto Cada fator de risco representa 3 pontos 

 Idade 41-60 anos Idade superior a 75 anos 
Pequena cirurgia eletiva Cirurgia de grande porte com duração de 2-3 horas 
Grande cirurgia prévia  IMC> 50 (síndrome de estase venosa) 
 Varizes  História da SPT, DVT / PE 
 Histórico de doença inflamatória intestinal  Histórico familiar de TVP / PE 
 Pernas inchadas (atual) Câncer presente ou quimioterapia 
Obesidade (IMC> 30) Positivo do Factor V de Leiden 
 Infarto agudo do miocárdio (<1 mês)  Positivo Protrombina 20210A 
Insuficiência cardíaca congestiva (<1 mês) Hemocisteína sérica elevada 
 Sepse (<1 mês)  Positivo anticoagulante lúpico 
Doença pulmonar grava incluindo Pneumonia (<1 mês)  Elevação de anticorpos anticardiolipina 
Alteração de função pulmonar (DPOC)  Trombocitopenia induzida pela heparina (TIH) 
 Paciente atualmente em repouso Outras trombofilias 
 Gesso na perna ou braço tipo _______________ 
 Outros fatores de risco _____ 

Cada fator de risco representa 2 pontos Cada fator de risco representa 5 Pontos 

Idade 60-74 anos Artroplastia eletiva grande em extremidade inferior  
Cirurgia de grande porte (> 60 minutos) Fratura de quadril, pelve ou perna (<1 mês) 
Cirurgia artroscópica (> 60 minutos) Ataque súbito de doença (<1 mês) 
Cirurgia laparoscópica (> 60 minutos) Trauma múltiplo (<1 mês) 
Malignidade Anterior Lesão aguda medular (paralisia) (<1 mês) 
Acesso venoso central Grandes cirurgias que durou mais de três horas 
Obesidade mórbida (IMC> 40) 

Somente para Mulheres   (cada um representa 1 ponto) 
Pontuação Total dos Fatores de Risco Contraceptivos orais ou terapia de reposição hormonal 

Gravidez ou pós-parto (<1 mês) 
História de natimorto inexplicável recorrente 
aborto espontâneo (> 3), parto prematuro com 
toxemia ou com restrição de crescimento infantil 

Avaliação de Fatores de Risco para Tromboembolismo Venoso 
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seguinte forma: baixo risco (0 a 1 ponto), risco moderado (2 pontos),  alto risco (3 a 4 pontos), 

risco altíssimo (≥ 5 pontos), conforme tabela 04. 

 

Tabela 4: Risco de TEV e profilaxia indicada em pacientes cirúrgicos 

Risco de TEV e Profilaxia indicada para pacientes cirúrgicos 

Pontuação Total de 

Fatores de Risco 
A incidência de TVP Nível de Risco Esquema de profilaxia 

0-1 <10% Baixo Risco 
Não há medidas específicas. 

Deambulação precoce 

2 10-20% Risco Moderado 
 Uso de MCG ou CPI ou HNF(5.000 UI, 

12/12h) ou HF (40 mg) 

3-4 20-40% Alto Risco 
IPC ou HNF (5.000UI, 8/8h) ou HF 

(40mg) 

5 ou mais 
40-80%-Mortalidade 

de 1-5% 
Risco Altíssimo 

Farmacológica: HNF (5.000UI, 8/8h) ou 

HF (40mg) 

Legenda: MCG (meias de compressão graduada); CPI (compressão pneumática intermitente); HNF (heparina 

não fracionada); HF (heparina fracionada). Fonte: Caprini et al, 2001.   

 

A classificação de risco adequada é extremamente importante, para prescrever o 

melhor regime de profilaxia, pois determinados fatores podem estar associados a um risco 

mais elevado de desenvolvimento de TEV. Fundamentalmente, o risco de TEV é determinado 

com base no tipo e duração do procedimento, idade, e a presença de outros fatores de risco 

(CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

Em geral, a maioria dos pacientes com câncer, vão marcar pelo menos de 3 a 4 pontos, 

uma vez que, 2 pontos é por ter a malignidade e de 1 a 2 pontos para o tipo de cirurgia. 

Portanto, todos os pacientes com câncer devem receber profilaxia com HNF ou HF, ou ainda 

CPI, em caso de sangramento ativo, ou outras contra indicações (OSBORNE, 2012). 

 

Osborne (2012) descreve que a pontuação Caprini tem sido amplamente utilizada para 

avaliação de risco de TEV, porém novos modelos de previsão de risco para TEV são 

necessários de forma a incluir cirurgias específicas que talvez não necessite de uma profilaxia 

estendida. Moraes (2011) relata que diversos protocolos clínicos visam direcionar a equipe de 

saúde, no manejo mais correto do tratamento de prevenção do TEV, entretanto, inúmeras 

publicações indicam que a adoção de medidas profiláticas em hospitais, ainda é insatisfatória. 
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5.5 Escolha da tromboprofilaxia no câncer 

 

Estudos de tromboprofilaxia em pacientes com câncer são escassos na literatura, 

devido à dificuldade de realizar experimentos em pacientes oncológicos, uma vez que estão 

extremamente debilitados. Os estudos encontrados são baseados em pesquisas feitas em 

pacientes clínicos, porém, estes demonstram os problemas em relação à tromboprofilaxia no 

Brasil e no mundo (Chew et al , 2006 ). 

 

O avanço na prevenção da TVP ocorreu em 1985, quando estudos demonstraram a 

superioridade das HF no pós-operatório como profilaxia de TVP (CYRKOWICZ, 2002).  

Alguns estudos compararam o uso de HNF e HF para a prevenção de TEV no período 

perioperatório em pacientes submetidos à cirurgia para câncer. Kakkar (2009) relata que um 

estudo de meta-análise, nos quais os ensaios clínicos demonstraram que a HF administrado 

uma vez ao dia foi tão eficaz em termos de redução da frequência de trombose venosa 

profunda, eventos tromboembólicos clínicos e mortalidade peri-operatória, quanto a HNF 

administrada duas ou três vezes ao dia no mesmo período. 

 

No estudo denominado Frontline desenvolvido por Kakkar (2003), a escolha do agente 

no uso de tromboprofilaxia variou entre pacientes clínicos e cirúrgicos. Cerca de 70% dos 

entrevistados faziam uso de HF para profilaxia nos pacientes, já as heparinas não fracionadas 

foram escolha de apenas 17% dos cirurgiões e 15% dos clínicos. Em relação aos métodos 

mecânicos, as meias de compressão e a utilização de compressão pneumática, foi a segunda 

estratégia mais frequente nos pacientes cirúrgicos. 

 

No estudo descrito por Reis (2012), em pacientes considerados de alto risco, apenas 

60,9% receberam profilaxia farmacológica, os outros usaram métodos mecânicos, como a 

MCG. A enoxaparina de 40 mg foi o medicamento mais utilizado nos doentes com neoplasia 

(93,5%). Vale ressaltar que algumas medidas são essenciais no uso de enoxaparina, como: 

Clearance de cratinina leve (Clcr 50-80 mL/min) ou moderada (Clcr, 30-50 mL/min), devem 

ser obrigatoriamente monitorados e em caso de Insuficiência renal grave (depuração da 

creatinina < 30 mL/min), recomenda-se diminuir a dose para 30 mg por dia. O Colégio 

Americano de Cirurgiões Torácicos (ACCP) recomenda, no entanto, o uso de HNF quando 

Clcr for < 30 mL/min. 
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Independente da escolha do medicamento, as doses são preestabelecidas em protocolo 

como demonstrado na tabela 05. 

 

Tabela 5: Recomendações de Anticoagulantes para profilaxia de TEV em pacientes com 

câncer  

 

Dose 

HNF HF ( Enoxaparina) 

5.000 UI SC 3xdia( 8/8h) 40 mg SC (1 x vez dia) 

Recomendação Administração a cada 8 h mostrou-se 

ser mais eficaz; Reversão do efeito de 

protamina. 

Monitorar pacientes com 

sangramento e em caso de 

insuficiência renal  

Legenda: HNF (heparina não fracionada); HF (heparina fracionada); SC (subcutâneo); UI (unidades 

internacionais) Fonte: Diretrizes Clínicas Internacionais (ACCP 2008; ASCO 2007).  

 

 

5.6 Tempo e Duração da tromboprofilaxia 

 

Para Kumar (2013), muitos êmbolos em pacientes com câncer costumam ocorrer após 

a alta hospitalar, período que geralmente a profilaxia termina. No estudo realizado por Clarke-

Pearson e Abaid (2012) com pacientes submetidos à cirurgia de câncer ginecológico, 76% dos 

tromboêmbolos venosos foram diagnosticados após o sétimo dia do pós-operatório. 

 

Um estudo duplo-cego randomizado prospectivo, desenvolvido em 2002, denominado 

ENOXACAN II, foi realizado em pacientes com câncer submetidos à cirurgia abdominal, 

ginecológica e urológica. O estudo comparou o regime de profilaxia em pacientes recebendo 

tromboprofilaxia em curta duração, ou seja, por uma semana até a alta hospitalar, seguida por 

injeções de placebo por mais 21 dias. No outro grupo de pacientes, a duração foi mais 

prolongada, recebendo enoxaparina uma vez por dia, durante 28 dias após a operação. Todos 

os pacientes receberam 40 mg de enoxaparina uma vez por dia, com a primeira dose 

administrada 10 a 14 horas antes da cirurgia. Ao final do período de 28 dias, os pacientes 

foram submetidos à avaliação de diagnóstico por imagem (BERGQVIST et al, 2002). 

 

O estudo concluiu que a profilaxia com enoxaparina por quatro semanas após a 

cirurgia mostrou-se segura, reduzindo significativamente a frequência de tromboembolismo 

venoso no pós-operatório. A incidência de tromboembolismo venoso durante este período foi 

reduzido de 12,0% para 4,8%. Não houve aumento de complicações hemorrágicas com 
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enoxaparina, e após três meses da cirurgia os benefícios da tromboprofilaxia prolongada não 

mostrou indícios de retrombose (BERGQVIST et al, 2002). 

  

Estudo multicêntrico internacional envolvendo 4.000 pacientes, distribuídos em grupo 

controle com câncer sem profilaxia e grupo recebendo profilaxia de HNF ambos submetidos à 

cirurgia, mostrou que HNF administrada 2 horas antes da cirurgia em uma dose de 5000 UI e 

após a cirurgia administrada 3 vezes ao dia com a mesma dose até a deambulação do paciente, 

proporciona a prevenção de EP.  A autópsia confirmou embolia pulmonar fatal em 1,6% dos 

pacientes do grupo controle com câncer em comparação com apenas 0,4% dos pacientes que 

foram submetidos à cirurgia e receberam heparina não fracionada. O estudo concluiu ainda 

que a tromboprofilaxia farmacológica tem a capacidade de salvar sete vidas para cada 1.000 

pacientes submetidos à cirurgia (KAKKAR, 2003; CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

O estudo de Kakkar (2009) avaliou a questão da cirurgia de laparoscopia, destacando 

as mudanças nas técnicas cirúrgicas que apresentam atualmente abordagens minimamente 

invasivas e a questão da necessidade da duração da tromboprofilaxia. O autor ressalta que não 

existem estudos suficientes em populações cirúrgicas com câncer que estabeleçam um menor 

risco de TEV em pacientes submetidos a tal cirurgia, por isso considera que, como na cirurgia 

aberta o processo de tromboprofilaxia deve ser equivalente, apesar de alguns estudos 

argumentarem que esse processo não aumenta o risco de TEV. Nesse caso, observa-se a 

necessidade de que mais estudos sobre tipo de cirurgia sejam realizados para explicar a real 

profilaxia na cirurgia laparoscópica. 

 

Embora não existem estudos randomizados em pacientes submetidos à cirurgia 

ginecológica, dados baseados em estudos de cirurgias de câncer alegam que a administração 

em menos do que 2 horas antes da cirurgia, de heparina foi associada com um aumento em 

sangramento maior. Dessa forma, as diretrizes recomendam que o ideal para prevenir TEV é 

administrar HF 12 horas antes da cirurgia, em caso de pacientes de alto risco. Os estudos 

revelam ainda que é possível considerar a extensão da profilaxia por 28 dias com HF nestes 

pacientes (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

A seguir, sugere-se um protocolo de cirurgia para câncer, informando o tipo de 

medicamento e a duração apropriada da profilaxia (Tabela 6). Este protocolo abrange não 

somente o câncer de colo de útero, objetivo do trabalho, como também contempla qualquer 
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que seja o tipo de câncer na área de ginecologia, garantindo uma resposta segura e baseadas 

em evidências clínicas de diretrizes internacionais. 

 

 

Tabela 6: Protocolo de cirurgia ginecológica 

Tipo de Cirurgia Profilaxia Adequada 

Procedimento menores, com menos de 30 minutos 

para doenças benignas 

Não há indicação para tromboprofilaxia  

 Apenas deambulação precoce e frequente. 

Laparoscopia ginecológica associada a fatores de 

risco adicionais 

Profilaxia com HF; HNF associado ou não com CPI ou 

MCG. 

Grandes cirurgias, por doenças benignas sem fatores 

de riscos adicionais 

HF uma vez ao dia (40mg); HNF 5000 UI, 2 ou 3 vezes 

ao dia.      ou CPI começando antes da cirurgia e usado 

continuamente enquanto o paciente não estiver 

deambulando. 

Grandes cirurgias com doenças malignas e pacientes 

com riscos adicionais associados 

HF uma vez ao dia ( 40 mg); HNF 5000 UI, 3 vezes ao 

dia. Considerações alternativas podem incluir:  CPI 

começando antes da cirurgia e usado continuamente 

enquanto o paciente nao estiver deambulando ou a 

combinação de HF ou HNF mais profilaxia mecânica 

com MCG ou CPI. 

Grandes cirurgias ginecológicas com doenças 

malignas em pacientes de alto risco: TVP prévia, 

cirurgia de câncer anterior 

Tromboprofilaxia contínua após a alta hospitalar com HF 

por ate 28 dias 

Legenda: MCG (meias de compressão graduada); CPI (compressão pneumática intermitente); HNF (heparina 

não fracionada); HF (heparina fracionada). Fonte: Adaptado de Geerts et al, 2008. 

 

 

5.7 Opções de Terapia na cirurgia ginecológica 

 

Os métodos mecânicos são bem significativos em termos de prevenção de trombose 

venosa profunda no pós-operatório. Em estudos envolvendo diferentes métodos para a 

prevenção de TEV foi associado uma redução de 67% na frequência de TVP (BARBERA, 

2008). 

 

 Estudo realizado por Kakkar (2009) refere que em pacientes com câncer, 

considerados de alto risco e submetidos à cirurgia, os métodos mecânicos não são 

recomendados como monoterapia para a prevenção do TEV, a menos que os métodos 

farmacológicos sejam contra indicados. Sob essas circunstâncias, os métodos mecânicos são 
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indicados para serem usados até que o método farmacológico possa ser introduzido com 

segurança. 

 

Já em outros estudos, encontrou-se uma redução de 36% na incidência de TVP com 

meias de compressão graduada em pacientes ginecológicos. Apesar das meias de compressão 

graduada serem mais eficazes quando combinadas com um segundo meio profilático, a 

vantagem dessa modalidade é constituída pelo baixo custo e na simplicidade do método 

(CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

 Apesar das vantagens apresentadas favorecendo a tromboprofilaxia nos pacientes com 

câncer, algumas contra indicações para a aplicação de tromboprofilaxia são descritas na 

literatura e devem ser cautelosamente avaliada antes de fazer uso. Por exemplo, as MCG 

apesar de serem indicadas em pacientes principalmente com risco de sangramento, podem 

provocar lesão ou infecção cutânea, doença arterial periférica ou deformidade importante do 

membro (BARBERA, 2008). 

 

5.7.1  Utilização de Heparinas na tromboprofilaxia do câncer 

 

HF 

 

Em cirurgia ginecológica, os benefícios da HF sobre a redução da incidência de TVP 

também é relatado, apesar da maioria desses estudos serem limitados em pequenas coortes de 

pacientes (CYRKOWICZ, 2002). Alguns autores ainda citam que situações clínicas onde a 

farmacocinética da HF encontra-se alterada também merecem atenção no ajuste de doses, 

como por exemplo, em idosos, pacientes com baixo peso e portadores de obesidade extrema 

(BRONW, 2012; GARCES, 2006 ). 

 

HNF 

 

Pacientes submetidos a grandes cirurgias ginecológicas para indicações benignas 

tiveram uma redução de TVP no pós-operatório quando HNF foi administrada em intervalos 

de 8 horas (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). Entretanto, a HNF tem um risco 

aumentado de 8 a 10 vezes em desencadear trombocitopenia induzida por heparina (TIH) em 
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relação às HF. A TIH quando instalada promove uma série de eventos tromboembólicos 

graves (SBC, 2011). 

 

HNF vs HF 

 

Ensaios clínicos randomizados têm mostrado que a utilização de baixas doses de HNF 

reduz o tromboembolismo venoso em pacientes submetidos à cirurgia para indicações 

ginecológicas. A HF não foi avaliada em um estudo controlado de pacientes de cirurgia 

ginecológica, no entanto, ensaios comparando HF e HNF demonstraram eficácia equivalente e 

semelhante para complicações hemorrágicas (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

Embora existam poucos dados para apoiar esta abordagem em pacientes de 

ginecologia, um estudo de revisão, através de análise de estudos anteriores demonstrou que o 

uso de HNF ou HF são igualmente úteis na prevenção TVP em pacientes de oncologia 

ginecológica. O estudo também revela que não há diferença significativa na taxa de 

sangramento em relação à HNF ou HF (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

Alguns regimes de tratamento sugerem que doses mais elevadas de HF ou a 

administração de duas doses diárias pode conferir um efeito anticoagulante melhor em 

pacientes com câncer (CUNNIGHAM et al, 2009). Além disto, os pacientes com câncer têm 

uma probabilidade de ocorrências hemorrágicas maior em relação a pacientes sem câncer. Por 

isso a enoxaparina pode ser eleita como um fármaco apropriado no tratamento de TEV pós 

cirúrgico, uma vez que apresenta menor incidência de hemorragia e ainda é possível a 

monitorização através do fator anti Xa, na qual garante um acompanhamento mais 

satisfatório, de forma a minimizar possíveis complicações hemorrágicas (MORAES, 2011). 

 

 

As HF interferem menos sobre o fator plaquetário, responsável pela indução de 

trombocitopenia associada à heparina, o que reduz a incidência dessa complicação, que é 

freqüente com HNF (MORAES, 2011). Ensaios demonstraram que a HF é um método 

confiável de tromboprofilaxia em muitas populações cirúrgicas, incluindo cirurgia para câncer 

ginecológico. A maior limitação do uso das HF, entretanto, tem sido o seu elevado custo em 

relação à HNF (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 
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As heparinas em geral devem ser cuidadosamente usadas. Além da TIH pacientes com 

hemorragias não devem usar profilaxia medicamentosa, assim como aqueles com 

coagulopatia; insuficiência hepática; insuficiência renal; anti-agregantes plaquetários; cateter 

epidural nas 4 horas prévias; hipertensão arterial severa (230/120 mmHg); trombocitopenia < 

70.000; coagulopatia congênita; hemofilia A; doença de von Willebrand (PINHO et al, 2013). 

O quadro a seguir, mostra as principais contraindicações de tromboprofilaxia 

 

Entretanto, no critério de seleção de escolha do medicamento, é necessário levar em 

consideração, para o bem estar do paciente alguns itens como: o aumento no desconforto do 

paciente com injeções mais do que uma vez por dia e as exigências adicionais como a 

monitorização laboratorial. Além do mais, a função renal do paciente deve ser levada na 

escolha do anticoagulante, uma vez que se a depuração renal é prejudicada, a acumulação do 

fármaco pode ocorrer, resultando num risco aumentado de hemorragia, como ocorre com HF 

que são excretadas pelos rins (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

Por essas razões, sempre que possível, a administração da terapia anticoagulante deve 

ser feita depois de confirmado o diagnóstico por exames objetivos. Com isso evita-se a 

exposição desnecessária do paciente aos riscos da anticoagulação.  

 

5.7.2  Profilaxia Dupla 

 

A utilização combinada dos dois métodos profiláticos reduz substancialmente a 

incidência de TEV. Em estudo realizado com pacientes cirúrgicos para câncer mostrou que 

HNF combinada com MCG foi quatro vezes mais eficaz na prevenção de tromboembolismo 

venoso do que HNF sozinho. Não foram encontrados estudos de dupla profilaxia em cirurgia 

ginecológica, porém vale ressaltar que a associação de fatores de risco em pacientes com 

câncer como: idade superior a 60 anos, TEV prévio e o câncer, coloca o paciente em categoria 

de alto risco, onde as combinações de profilaxia mecânica e farmacológica apresentam 

vantagens, pelo seu efeito potencializador (CLARKE-PEARSON e ABAID, 2012). 

 

Inúmeros estudos evidenciam diversas profilaxias para pacientes com câncer, no 

entanto, cabe sugerir mais estudos para investigar o valor de dupla profilaxia, assim como da 

profilaxia prolongada em pacientes com câncer de colo de útero. Por isso, o médico deve 
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realizar uma avaliação criteriosa na escolha do melhor método, analisando quanto aos 

potenciais benefícios, riscos e custos dos vários regimes profiláticos. 

 

 

5.8 Subutilização de Tromboprofilaxia 

 

A tromboprofilaxia constitui uma estratégia bem estabelecida e eficaz. Apesar dos 

benefícios estarem bem comprovados, a tromboprofilaxia em pacientes clínicos ou cirúrgicos, 

com adição de fatores de risco ou não, continua tendo pouca inserção na pratica médica 

(PITTA et al, 2007). 

 

No estudo de Caprini et al, 2001 realizados em pacientes de cirurgia geral, demonstrou 

que 25 a 62% dos doentes não recebiam nenhum tipo de profilaxia. Isso demonstra que a falta 

de profilaxia de trombose é algo frequente na rotina dos prescritores, independente do tipo de 

cirurgia. Muitos dos casos de TVP são subdiagnosticados, pois os sintomas surgem em apenas 

20% dos casos e a ida para o domicílio após a cirurgia atrasa e dificulta o diagnóstico. 

 

Um estudo transversal realizado em um Hospital de ensino de Sorocaba-SP, avaliou o 

uso da profilaxia nos pacientes internados de diversas clínicas, a análise de 33 prontuários do 

setor da ginecologia, mostrou que 5 deles eram classificados como de alto risco, 18 de médio 

risco e 10 de baixo risco. Em apenas um paciente, classificado como médio risco, foi 

realizada a profilaxia. Nos outros 32 prontuários avaliados, não foi encontrado nenhum tipo 

de profilaxia, apesar de terem indicação (FRANCO, 2006). 

 

Garcia e colaboradores (2005) avaliaram o conhecimento dos médicos sobre as 

indicações de profilaxia medicamentosa para TVP, e concluíram que a profilaxia é 

subutilizada, tanto por médicos clínicos ou cirúrgicos. Além disso, os médicos demonstraram 

bom conhecimento a respeito da profilaxia e fatores de risco para TVP. Porém a teoria 

informada não condiz com a realidade praticada por estes profissionais, já que 81% dos 

pacientes que apresentavam indicação para profilaxia, apenas 30% receberam. E ainda 

concluiu que os cirurgiões prescrevem a profilaxia com menos freqüência do que os clínicos. 

 

No estudo Improve, realizado em doze países envolvendo 52 instituições identificou 

que apenas 60% dos pacientes recebiam a profilaxia adequada. O estudo ainda demonstrou 
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dados preocupantes, uma vez que, os pacientes com câncer eram os que menos apresentavam 

a tendência em receber profilaxia. De todos os pacientes do estudo portadores de neoplasia 

apenas 45% recebiam profilaxia. Ainda assim, aqueles que recebiam a profilaxia, não tinham 

a dose adequada ou a droga mais apropriada. O autor cita um exemplo: a HNF ao invés de ser 

usada de 8/8h como determina os protocolos internacionais, em pacientes de alto risco, era 

utilizada apenas de 12/12h (KAKKAR, 2009) 

 

5.8.1 Fatores associados à subutilização  

Uma explicação para a não utilização da profilaxia para a trombose venosa em 

pacientes cirúrgicos é a preocupação dos profissionais de saúde quanto ao risco de 

sangramento durante a cirurgia, promovido pelo uso de anticoagulantes. Outro fato seria o 

custo financeiro que ela pode acarretar ou ainda por acreditarem no baixo risco de 

complicações tromboembólicas nestes pacientes (BERGQVIST et al, 2002), 

 

Outra possibilidade para explicar a subutilização da profilaxia são as dúvidas quanto à 

classificação de grupos de risco e à adequada indicação para cada grupo. Infelizmente, não há 

um consenso entre autores na classificação de risco, algumas mais adequadas para pacientes 

clínicos e outras mais convenientes para pacientes cirúrgicos. (PETEREIT et al, 1998). 

 

Garcia e colaboradores (2005), ao avaliar 239 pacientes com fatores de risco para 

TVP, mostraram que 77% da amostra não estavam recebendo profilaxia medicamentosa e 

após entrevistar 300 médicos, verificaram que apenas 15,6% tinham uma boa informação 

sobre trombose e que a razão para não utilizar a profilaxia seria a falta de informação (34%), 

falta de conhecimento médico (18,4%), medo de sangramento (8,3%) e falta de meios 

profiláticos (7,5%). 

 

Os pacientes oncológicos são os que requerem mais atenção nesse processo, por 

pertencerem ao grupo de doentes cirúrgicos com risco prolongado de TEV. A natureza 

hipercoagulativa da doença maligna pode contribuir para um aumento do risco de eventos 

tromboembólicos tardios. As diretrizes atuais alertam a administração de HF durante 28 dias 

após a alta. Apesar da elaboração de recomendações, ainda existe uma taxa baixa de 

profilaxia adequada (REIS, 2012). 
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No entanto, alguns estudos revelam que mais de 50% dos pacientes que 

desenvolveram um episódio de TEV no pós-operatório tinham recebido profilaxia 

farmacológica, o que indica que apesar da profilaxia ser efetuada, esta também pode não ser a 

mais adequada (CAPRINI, 2001). Ainda assim, outros estudos realizados têm revelado que a 

profilaxia do TEV tem sido subutilizada em doentes de risco moderado e alto risco, e 

sobreutilizada em doentes de baixo risco (REIS, 2012). 

 

5.9 Estratégias para melhorar a tromboprofilaxia 

 

Apesar de inúmeros protocolos para prevenção da TVP estarem à disposição dos 

profissionais da área da saúde, muitos não o utilizam rotineiramente. Os prescritores ainda 

estabelecem posologia e frequência de forma muito individualizada, acarretando em doses 

ineficazes para o tratamento de TEV. A maneira mais correta de reverter essa situação é a 

educação da equipe de saúde através da divulgação de protocolos e orientações sobre a correta 

tromboprofilaxia (GARCIA et al, 2005). 

 

Estudo de Kerbauy e colaboradores (2013) avaliaram o impacto no uso de programas 

para a tromboprofilaxia e detectaram que houve um aumento no uso da profilaxia de 29% 

para 52% após a introdução das estratégias educacionais. Em outros países, como nos EUA, 

os hospitais recebem incentivos financeiros para melhorar a qualidade dos cuidados de 

pacientes, incluindo a adesão de diretrizes baseadas em evidências para profilaxia de TEV em 

pacientes cirúrgicos com câncer (BRONW, 2012; OSBORNE, 2008). 

 

É essencial a conscientização dos prescritores sobre a importância de realizar a 

tromboprofilaxia adequada em pacientes clínicos e cirúrgicos. A elaboracão, implementacão e 

disseminação das diretrizes para tromboprofilaxia venosa devem ser incentivadas, levando-se 

em consideração as características locais, tal como: incentivando a leitura de periódicos e 

palestras educativas em que se explorem os riscos, complicações e eventos fatais ligados ao 

TEV. 

 

5.10 Diretrizes Internacionais 

 

Recentemente estudos e diretrizes vieram normatizar e promover a tromboprofilaxia 

nos pacientes com câncer e em populações clínicas e cirúrgicas de baixo, médio e alto risco 
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para evento tromboembólico. Abaixo segue as três principais diretrizes clínicas (quadro 1) 

pertinentes para pacientes oncológicos e suas principais recomendações. 

 

 

Quadro 1: Principais diretrizes internacionais 

ASCO (American Society of Clinical Oncology) 

Resumo de Orientações sobre Tromboembolismo Venoso - Profilaxia para pacientes com câncer 

Pacientes hospitalizados com câncer ativo associado a doença aguda ou com mobilidade reduzida, devem 

receber tromboprofilaxia farmacológica na ausência de sangramento ou outras contra-indicações. 

Todos os pacientes com doença maligna submetidos a intervenção cirúrgica, devem receber tromboprofilaxia 

farmacológica, com HNF ou HF, a menos que contra-indicado por causa de sangramento ativo ou risco de 

sangramento. Esta profilaxia deve ser iniciada no pré operatório. 

A tromboprofilaxia farmacológica para pacientes submetidos à cirurgia para o câncer deve ser continuada por 

pelo menos 7 a 10 dias. 

Profilaxia prolongada com HF por até 4 semanas após a cirurgia deve ser considerada para pacientes 

submetidos à cirurgia abdominal ou pélvica e para cirurgias de câncer que têm características de alto risco. 

Os métodos mecânicos podem ser adicionados a tromboprofilaxia farmacológica, mas não devem ser 

utilizado como monoterapia para a prevenção de TEV, a menos que os métodos farmacológicos sejam 

contraindicados por causa de hemorragia. 

Métodos combinados (farmacológico e mecânico) podem melhorar a eficácia, especialmente em pacientes de 

alto risco. 

A Profilaxia de TEV não é recomendada em pacientes internados para procedimentos menores ou infusão de 

quimioterapia 

Pacientes ambulatoriais com câncer não devem receber anticoagulação para profilaxia de TEV, exceto 

pacientes altamente selecionados com tumores sólidos 

Legenda: HNF (heparina não fracionada); HF (heparina fracionada) Fonte: Adaptado de Lyman et al, 2015. 

 

 

 

 

NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 

Resumo de Orientações sobre Tromboembolismo Venoso - Profilaxia para pacientes com câncer 

A divulgação das orientações de tromboprofilaxia é insuficiente para garantir a adesão. Promover estratégias 

e guias são necessárias para aumentar a conscientização, e promover a profilaxia de TEV adequados para 

pacientes internados com câncer. 

A terapia anticoagulante profilática é recomendada para todos os pacientes internados com o diagnóstico de 

câncer (ou com suspeita de câncer), que não tem contra-indicações para o uso de anticoagulantes. 

Recomenda-se que a terapia deva continuar em pacientes ambulatoriais com maior risco (por exemplo, 

aqueles de cirurgia abdominal ou pélvica), por até 4 semanas de pós-operatório.  

Profilaxia mecânica deve ser considerada para todos os pacientes hospitalizados a menos que haja uma 

contra-indicação.  

A Profilaxia de TEV deve ser continuada durante todo o período de internação nos pacientes com neoplasias 
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Legenda: HNF (heparina não fracionada); HF (heparina fracionada) Fonte: Adaptado de Khorana, 2007. 

 

 

 

ACCP (American College of Chest Physicians) 

Resumo de Orientações sobre Tromboembolismo Venoso - Profilaxia para pacientes com câncer 

Todos os hospitais devem desenvolver uma política de prevenção de TEV para toda a instituição hospitalar, 

visando o aumento da adesão a tromboprofilaxia. 

É recomendado tromboprofilaxia para todos os pacientes submetidos a grandes cirurgias ginecológicas e 

urológicas abertas, utilizando  HF, HNF ou CPI.  

Não é recomendado a tromboprofilaxia em pacientes com câncer submetidos a quimioterapia ou terapia 

hormonal. 

Pacientes com câncer que se submeteram a grande cirurgia ou teve TEV prévio deve continuar a profilaxia 

com HF após a alta até 28 dias. 

Os métodos mecânicos de tromboprofilaxia devem ser usados principalmente para pacientes com alto risco 

de sangramento ou, eventualmente, como adjuvante na tromboprofilaxia farmacológica. 

Não é recomendado o uso de tromboprofilaxia para tentar melhorar a sobrevida. 

Legenda: HNF (heparina não fracionada); HF (heparina fracionada) Fonte: Adaptado de Geerts et al, 2008. 

 

 

É notável a concordância entre as orientações, visto que todas recomendam profilaxia 

de TEV para pacientes hospitalizados com câncer, utilizando heparinas (HNF ou HF) e MCG 

ou CPI quando existe uma contraindicação para profilaxia farmacológica. Todas as diretrizes 

demonstram que o tratamento prolongado com enoxaparina (administrada durante quatro 

semanas no total) é seguro e mais eficaz do que, uma semana de terapia em pacientes 

submetidos a cirurgia abdominal ou pélvica. 

 

Em geral, as orientações não recomendam profilaxia para pacientes ambulatoriais com 

câncer, entretanto, uma importante exceção é feita para os pacientes com mieloma múltiplo 

que estão recebendo terapia antiangiogênica (talidomida, dexametasona e lenalidomida), uma 

vez que estudos mostraram que essas drogas aumentam as taxas de desenvolvimento de TEV. 

  

Os métodos mecânicos desempenham um papel potencialmente importante para os 

pacientes onde a tromboprofilaxia farmacológica é contraindicada. A sua adição aos métodos 

farmacológicos podem melhorar a eficácia da tromboprofilaxia. Contudo, o TEV permanece 
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um desafio importante em pacientes submetidos a grandes cirurgias para o câncer (Geerts et 

al, 2008) 

5.11 Proposta de protocolo 

 

A elaboração e adoção de ferramentas para facilitar os serviços de saúde, é uma das 

estratégias que devem ser utilizadas na rotina diária, pensando nisso, a utilização de 

protocolos é vista como de extrema importância para uma instituição hospitalar. As diversas 

condutas utilizadas por profissionais de saúde, podem resultar em algumas consequências, por 

isso a padronização das condutas é essencial .     

 

A proposta de protocolo para escolha de tromboprofilaxia em pacientes com câncer 

apresentada abaixo, contém uma lista de fatores de risco comumente encontrados nos 

pacientes com câncer ginecológico e de colo do útero. A elaboração do protocolo foi realizada 

a partir do modelo de avaliação de risco de Caprini et al, 2001 onde é atribuído um valor 

diferente a cada fator de risco encontrado. Ao final da avaliação, é efetuado o somatório dos 

fatores de riscos encontrados, e a escolha da profilaxia mais adequada é definida.  

 

 

PROTOCOLO PARA ESCOLHA DE TROMBOPROFILAXIA PARA TEV BASEADO EM FATORES 

DE RISCO 

 

Identificação do paciente 

 

Nome do paciente Prontuário 

Idade Sexo 

Peso Raça 

 

 

Dados de internação 

 

Data da internação Diagnóstico 

Internado para cirurgia?* (       ) Sim      (       )_Não 

Sítio do câncer: Estádio: 

Tempo de diagnóstico Tamanho do Tumor: 

Quantidade de dias internado Alta: Óbito: 

* Em caso de cirurgia preencher fatores de risco e pontuá-los. 

 

 

 

FATORES DE RISCO 

Idade 

(       ) 41 a 60 anos (1 ponto) (       ) 60 a 74 anos (2 pontos) (       ) >70 anos (3 pontos) 

 

 

Cirurgia 
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(       ) Pequena cirurgia eletiva ( 1 ponto)  (       ) Cirurgia laparoscópica ou pélvica (> 60minutos) (2 

pontos) 

(       ) Grande cirurgia prévia ( 1 ponto) (       ) Cirurgia de grande porte com duração de 2-3 horas 

(3 pontos) 

(       ) Cirurgia de grande porte (> 60 minutos) (2 

pontos) 

(       ) Trauma Grave (2pontos) 

 

 

Fatores de risco Hemorrágico ( 3 pontos cada) 

(       ) Positivo do Factor V de Leiden (       ) Hemocisteína sérica elevada 

(       ) Positivo Protrombina 20210ª (       ) Positivo anticoagulante lúpico 

(       ) Elevação de anticorpos anticardiolipina (       ) Outras trombofilias 

          Tipo: (       ) Trombocitopenia induzida pela heparina (TIH) 

 

 

 História Clínica 

(       ) Veias Varicosas (1 ponto) (       ) Acesso venoso central (2 pontos) 

(       ) Edema de membro inferior (atual) 

                                                               (1 ponto) 

Paciente atualmente em repouso (1 ponto) 

(       ) Obesidade (IMC> 30 Kg/m2) (1 ponto) (       ) TVP ou EP prévio 

(       ) Obesidade mórbida (IMC> 40 Kg/m2)  

                                                              (2 pontos) 

(       ) Histórico familiar de TVP ou EP  (3 pontos) 

(       ) IMC> 50 Kg/m2 (3 pontos) (       ) História de natimorto, aborto espontâneo ou parto  

          prematuro  (1ponto) 

(       ) Contraceptivos orais ou terapia de reposição hormonal (1 ponto) 

 

 

 

 

 

Fatores Clínicos 

 

(       ) Presença de Câncer ou Quimioterapia ( 3 pontos)  (       ) Sepse (< 30 dias) 1 ponto 

(       ) Gravidez ou pós-parto (<1 mês) (1 ponto)  (       ) Malignidade Anterior ( 2 pontos) 

(       ) Infarto agudo do miocárdio (< 30 dias) (1 ponto) (       ) Radioterapia prévia ( 2 pontos 

(       ) Insuficiência cardíaca congestiva (< 30 dias) (1 

ponto 

(       ) Agentes estimulantes da eritropoiese 

(       ) Histórico de doença inflamatória intestinal (1 

ponto) 

(       ) Uso de agentes angiogênicos 

(       ) Alteração de função pulmonar (DPOC) 1 ponto 

(       ) Doença pulmonar grava incluindo Pneumonia (< 30 dias) 1 ponto 

 

PONTUAÇÃO TOTAL    (          pontos) 

 

 

Classificação de Risco Profilaxia Utilizada Complicações da Profilaxia 

(       ) Baixo (0 a 1 ponto) (       ) Deambulação (       ) Sem complicação 

(       ) Médio (2 pontos) (       ) Anticoagulantes (       ) Sangramento Menor 

(       ) Alto (3 ou 4 pontos) (       ) Meias de Compressão (       ) Sangramento Maior 

(       ) Altíssimo Risco (5 ou mais 

pontos) 

(       ) Compressão Pneumática 

Intermitente (       ) Trombocitopenia 

 Outros:  

 

Outros:  

 

Profissional Responsável:  

] 
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Tabela 01: Profilaxia indicada para pacientes cirúrgicos 

 

Pontuação Total 

de fatores de risco 

Nível de Risco Esquema de profilaxia 

 

0-1 Baixo Risco Deambulação precoce 

2 Risco Médio Uso de MCG ou CPI ou HNF(5.000 UI, 12/12h) ou HF (40 mg) 

3 a 4 Alto Risco Farmacológica: HNF (5.000UI, 8/8h) ou HF (40mg) (1) 

>5 Risco muito Alto Tromboprofilaxia contínua após a alta hospitalar com HF por ate 28 

dias (2) 

Legenda: MCG (meias de compressão graduada); CPI (compressão pneumática intermitente); HNF (heparina 

não fracionada); HF (heparina fracionada). 
 

(1) Em pacientes cirúrgicos: Iniciar a profilaxia 2 horas antes da cirurgia e mantida por 7 a 10 dias. 

(2) Em pacientes cirúrgicos: Iniciar 12 horas antes da cirurgia, manter profilaxia estendida por 28 dias no pós-

operatório.  

 

Falar das contraindicações de todos os metodos 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados disponibilizados pelos estudos analisados constatam que as medidas 

profiláticas são cada vez mais discutidas e indicadas, juntamente com o aprimoramento dos 

protocolos. A maioria dos estudos de trombose em câncer mostrou que a utilização da 

profilaxia, quando indicada corretamente, apresenta relação custo-benefício positiva. 

 

Apesar das inúmeras recomendações e protocolos já existentes, uma significativa 

subutilização da profilaxia do TEV nos doentes de alto risco ainda é encontrado. As taxas de 

tromboprofilaxia em pacientes hospitalizados com câncer são extremamente baixas, mesmo 

com dados comprovados de que a prevenção é a melhor solução para evitar a formação de 

trombos. No entanto, ainda se fazem necessários mais estudos para entender melhor os riscos 

e benefícios de HNF contra HF em pacientes com câncer, assim como estratégias adicionais 

para avaliar o nível de risco dos doentes e assegurar que estes recebam a profilaxia 

apropriada. 

 

A tromboprofilaxia com heparina deve ser administrada a todas as pacientes sujeitas a 

cirurgia ginecológica, e aqueles com câncer de colo de útero, a fim de reduzir a mortalidade. 

O medicamento de escolha para profilaxia deve ser feito com base na lista de medicamentos 

padronizada pelo hospital, ou de acordo a necessidade do paciente em usar outros métodos ou 

medicamentos. Vale ressaltar que algumas situações possam requerer uma abordagem 

particular, cabendo ao médico a decisão de adaptar o regime de tromboprofilaxia a cada 

doente. 

 

É fundamental que seja realizado a estratificação de risco nos pacientes com TEV, 

para que os fatores de risco sejam mensurados e a profilaxia correta seja prescrita. É notório 

que a administração dos fármacos na profilaxia é essencial, porém também é necessária a 

atenção a dose e a duração do tempo de tratamento, mesmo quando a profilaxia é prescrita a 

doentes cirúrgicos. Dessa forma, esse estudo sugere a atuação do farmacêutico na atenção ao 

doente com câncer, principalmente os de alto risco para o TEV, com o propósito de realizar o 

monitoramento da profilaxia dos pacientes internados, e garantir a continuação do tratamento 

da profilaxia após a alta hospitalar. 
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É recomendado também a implementação da tecnologia de informação, para que possa 

se tornar um forte aliado na prevenção de TEV, através de programas que de uma forma 

automática calculam a necessidade ou não de profilaxia nos doentes e alertam os profissionais 

para a importância do risco de TEV. Por fim, sabe-se que é preciso olhar o paciente com 

câncer com outros olhos, pois o câncer por si só já condiciona o paciente a um estado pré 

trombótico na qual o sujeita a complicações intermitentes a qualquer momento. Resta-nos 

cuidar deste paciente como se fosse único e não medir esforços para aumentar a 

tromboprofilaxia seja ela mecânica ou farmacológica, mas apenas com uma única finalidade: 

o bem estar do paciente. 

O protocolo proposto mostrou-se equivalente aos protocolos preconizados na 

indicação geral da profilaxia medicamentosa e em sua indicação nas cirurgias de câncer 

ginecológico. Entretanto, estudos controlados e randomizados a respeito da prevalência de 

complicações tromboembólicas em pacientes com câncer de colo de útero ( em utilização 

desse protocolo) serão necessários para se verificar a validade desta nova proposta na 

prevenção de tais complicações. 
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