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JUNTE-SE A NÓS NESTE 
MOVIMENTO MUNDIAL
PARA REDUZIR A TROMBOSE
E SALVAR VIDAS

Junte-se a nós como parceiro,
patrocinador, comunidade ou
apoiador! Mais de 2,500 grupos
já se juntaram. Vem conosco?



WorldThrombosisDay.org

ENTENDENDO O RISCO DE TEV DE SEU PACIENTE
1 em cada 4 pessoas morrem por doenças causadas por tromboses.

A boa notícia é que este problema é frequentemente prevenível. Portanto, é muito

importante que seus pacientes conheçam os fatore de risco para trombose, assim

como seus sinais e sintomas. 

O QUE É TROMBOSE?
Trombose é a formação de coágulos
potencialmente fatais nas artérias
(trombose arterial) ou veias
(tromboses venosas). 
Uma vez formado, um coágulo pode
reduzir ou impedir a circulação do
sangue, ou ainda se romper e ir
parar em outros órgãos. 

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA(TVP)
       é formação de um coágulo em uma veia
profunda da perna. O paciente pode apresentar os
seguintes sinais e sintomas, em geral em um lado:

 TVP

Dor ou desconforto na panturrilha ou
coxa. 

Inchaço da perna, pés ou tornozelos.

Vermelhidão e/ou palidez. 

Aumento da temperature da perna.

EMBOLIA PULMONAR (EP)
     ocorre quando parte de outro coágulo venoso se
solta e vai parar nos pulmões. Seu paciente pode
apresentar os seguintes sinais e sintomas:

EP

Dispneia

Taquipneia

Dor no peito (que pode piorar com a
inspiração)

Taquicardia

Tontura e/ou desmaios

TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)
       é frequentemente prevenível, e há métodos
validados cietificamente que podem reduzir seu
risco. Garanta que seu paciente conheça os fatores
de risco do TEV:

TEV

Internações hospitalares

Uso de medicações
contendo estrógenos

Acidentes e traumatismos

História familiar de TEV

Imobilização prolongada

Obesidade

Cirurgia

Câncer

Gestação e puerpério

Tabagismo

COMO PREVENIR O TEV?

Para saber se seu paciente tem
risco aumentado, aplique um
escore validade de risco, para
auxiliar sua decisão sobre o uso
de anticogulantes ou outras
estratégias de prevenção. 
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A SEGURANÇA DE SEU PACIENTE EM SUAS MÃOS

SAIBA MAIS SOBRE TROMBOSE

60%

ATÉ

VOCÊ SABIA? 1 A CADA 4 PESSOAS MORRE DEVIDO A TROMBOSE

de todos os casos de

tromboembolismo venoso

(TEV) são relacionados a

internações, e o TEV é a

principal causa prevenível de

morte hospitalar.

Ao contribuir para que a

estratificação de risco se

torne padrão em seu hospital,

você estará salvando vidas.

COMO UM PROFISSIONAL DE
SAÚDE, VOCÊ PODE FAZER A
DIFERENÇA. 

CONHEÇA OS FATORES DE RISCO, OS SINAIS E OS SINTOMAS

VOCÊ CONHECE A TROMBOSE?
O       é uma condição em que coágulos de sangue

se formam (em geral) nas veias profundas das

pernas (causando a       ), e podem migrar através

da circulação até o pulmão, causando a embolia

pulmonar (    ). 

TEV

TVP

EP TVP + EP = TEV

DOENÇA SILENCIOSA

PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

PRINCIPAIS FATORES DE
RISCOA doença é geralmente “silenciosa” e pode

mimetizar outras condições comuns como

infarto, pneumonia e ansiedade. Seu

desfecho é muito variado, desde

assintomático até fatal. 

      é um problema importante para a saúde

púbica, mas pode ser prevenido. Seja proativo.

Pacientes internados para cirurgia ou com

mobilidade reduzida devem ter o risco de

estratificado usando um escore validado

científicamente.EP

TVP

TEV

TEV

Internação hospitalar

Cirurgia

Câncer

Imobilização
prolongada

É direito do paciente perguntar É sua responsabilidade agir



PREVENINDO A TROMBOSE
Conheça os fatos. Reconhece algum sinal? Procure seu medico!

                     ou formação de coágulos na circulação – ocorre nas três maiores causas de morte por doenças cardiovasculares

no mundo: infartos, AVC (ou “derrames”) e tromboembolismo venoso (TEV).

Trombose -

CONHEÇA OS SINAIS E SINTOMAS
Se um coágulo se forma nas veias da

perna podemos ter a                               trombose
venosa profuda ou TVP. 

Se um coágulo formado na perna se

rompe e vai até o pulmão, temos a 

embolia de pulmão ou EP.

SINAIS DE ALERTA PARA

TVP:

Inchaço

Dor 

Calor local

Vermelhidão local

Sensibilidade
aumentada

SINAIS DE ALERTA PARA

EP:

Dor no peito (que pode piorar com
a inspiração)

Falta de ar sem explicação

Respiração acelerada

Tonturas e/ou 

desmaios

Taquicardia

TVP+EP=

TEV
Se não for prevenida ou 

diagnosticada rapidamente, a TVP pode

progredir, levando à ruptura do coágulo, o

qual pode migrar até os pulmões e causar

uma EP. A EP é uma situação grave e que

precisa de atendimento medico de

emergência. Juntos, TVP e EP são conhecidas

como tromboembolismo venoso (TEV). 

SEJA PROATIVO
Tromboses nas pernas ou pulmões podem ser prevenidas.

Siga três passos importantes:

Vá até o site WorldThrombosisDay.org para aprender mais sobre
fatores de risco. 

Seja proativo, e se você acha que tem risco aumentado, converse
com seu médico sobre prevenção. 

Compartilhe esta informação com familiares e amigos.

1.

2.

3.



Trombose associada ao câncer (TAC)

SAIBA MAIS SOBRE TROMBOSE

Trombose é uma condição em que coágulos de sangue se formam (em geral) nas veias da perna (conhecido como 
trombose venosa profunda ou TVP). Estes coágulos podem se fragmentar e migrar através da circulação até os 
pulmões, onde podem levar à embolia pulmonar (EP). 

O que você deve saber sobre a Trombose Associada ao Câncer?
• Pacientes com câncer possuem maior risco de tromboses venosas ou arteriais.

• O risco de trombose nestes pacientes é aumentado por fatores como cirurgia, internação, infecções, assim como 
fatores específicos ao câncer tais como tipo e extensão do câncer, e por determinados tratamentos.

• O TEV em pacientes com câncer tem consequências graves pois pode exigir internação, atrasar o tratamento 
(quimioterapia, radioterapia) e reduzir a sobrevida. Além disso, o tratamento anticoagulante aumenta o risco de 
sangramentos.  

Embora nem todos os fatores 
sejam conhecidos, os principais 
determinantes do risco para a 
TAC são:
• Tipo de câncer diagnosticado
• Como o câncer é tratado

• Nível de atividade física do paciente 

Alguns tipos de câncer se associam a maior risco de 
TEV. Estes incluem os tumores no cérebro, estômago, 
pancreas, linformas, rins e ovário, entre outros. 

 TVP + EP = TEV

4 - 6 VEZES MAIS RISCO
O TEV é uma complicação comum em pacientes 
com câncer. Dados recentes ampliaram nossa 
compreensão da trombose associada ao câncer - 
uma importante causa de morbidade e 
mortalidade.  O risco de TEV nestes pacientes é 
4 a 6 vezes maior que na população. Este é um 
dado impressionante, mas que deve ser 
conhecido por pacientes em tratamento para o 
câncer. 
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PULMÕES

RINS

OVÁRIOS

CÉREBRO

LINFOMA

PÂNCREAS
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1 EM CADA 4 MORTES 
NO MUNDO 
Juntos, a TVP e a EP formam o que 
conhecemos como tromboembolismo venoso 
(TEV). Esta condição médica perigosa e 
potencialmente fatal contribui, juntamente 
com as tromboses arteriais, para a morte de 1 
em cada 4 pessoas em todo o mundo. 




