
TROMBOEMBOLISMO
VENOSO (TEV)

O QUE É TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)9?

Quando um coágulo sanguíneo se forma em uma veia profunda (na 
maioria das vezes na perna), essa doença é chamada “trombose venosa 
profunda” ou TVP. Quando esse coágulo se desprende e é transportado 
das pernas até os pulmões, chamamos de “embolia pulmonar” ou 
EP. Juntos, TVP e EP são conhecidos como uma condição chamada 
tromboembolismo venoso ou TEV.

COMO O TROMBOEMBOLISMO VENOSO É DIAGNOSTICADO?

O médico avaliará cada caso, mas como os sintomas e sinais dos 
coágulos sanguíneos são comuns a outras doenças, alguns exames são 
necessários para confirmar o diagnóstico. Esses exames podem incluir, 
dependendo da disponibilidade do hospital e caso de cada paciente: 

· Ultrassonografia (Ultrassonografia com Doppler) 
· Venografia
· Dosagem do Dímero-D
· Angiografia Pulmonar por Tomografia Computadorizada com contraste  
   (angio-TC)
· Cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão

COMO OS COÁGULOS SANGUÍNEOS NAS PERNAS E PULMÕES SÃO 
TRATADOS?

O médico avaliará o tratamento para cada paciente. O tratamento 
envolve o uso de medicamentos “afinadores de sangue” 
(anticoagulantes). Alguns pacientes, geralmente aqueles com grandes 
coágulos nos pulmões, necessitarão durante seu tratamento o uso de 
medicamentos que “dissolvem” o coágulo (trombolíticos). 

O QUE EU POSSO FAZER?

Em geral, mantenha um estilo de vida saudável e seja ativo. A 
imobilidade aumenta o risco de desenvolver um coágulo sanguíneo, 
assim se você permanecer sentado por longos períodos de tempo 
(4 horas) devido a uma viagem longa de carro, ônibus ou avião, ou 
mesmo em sua mesa de trabalho, tire um tempo para levantar e 
andar um pouco.

Em caso de sintomas relacionados à trombose venosa profunda ou 
embolia pulmonar busque atendimento médico imediatamente.

•	Usar	um	dispositivo	de	compressão	pneumática,	que	ajuda	a		
 comprimir as pernas com ar e melhora o fluxo sanguíneo.

Para saber mais sobre a trombose acesse 
www.diamundialdatrombose.com.br
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As informações de saúde aqui contidas 
têm por objetivo fornecer orientações 
gerais. O médico é a única e melhor fonte 
de informações sobre a saúde do paciente 
e responsável pelo tratamento do 
TROMBOEMBOLISMO VENOSO ou 
profilaxia para preveni-lo. É sempre 
importante consultar o médico caso tenha 
algum sintoma ou dúvida sobre a doença.


