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Tratamento da TVP/EP



Conflitos de Interesse

1. Palestrante Roche, Bayer, GSK e Boheringer Inguelhein



Tratamento do TEV

 IDP, 42 anos, engenheiro elétricoIDP, 42 anos, engenheiro elétrico
 Diagnóstico de trombose espontânea em veia poplítea Diagnóstico de trombose espontânea em veia poplítea 

do MIEdo MIE

Qual o melhor  tratamento?Qual o melhor  tratamento?



Aguda

Evitar aumento do trombo

Evitar novas tromboses

Prevenir EP

Síndrome  pós-trombótica

Mínimo 5 dias 

Kearon C. CHEST 2012;141 (2):e419-94; ESC Textbook of Cardiovascular Medicine 2nd Edition 2009. 
Chapter 37 Schellong S, Bounameaux H, Büller HR pp 1348–1349



Aguda

Intermediária 

Estabilização do trombo

Evolução do trombo

Evitar retrombose
3 meses



>3 meses / anos/ definitivo

Longo Prazo
Evolução do trombo

Evitar retrombose
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WarfarinaHBPM

Novos Anticoagulantes

Inibidores 
orais Xa
  Rivaroxabana
  Apixabana
  Edoxabana
  Betrixabana



Tratamento do TEV

 Rivaroxabana 15 mg 2x/d – 3 semanas,  e 20mg 1x/d 

Dia 1

Rivaroxabana 

Droga únicaDroga única

Dia 1
Dia 5 -10

Dabigatrana 150 mg 2x/d HBPMDabigatrana 
Troca

5 dias5 dias          Troca          Troca 

Dia 1
Dia 5 -10

Warfarina  -  RNI HBPMHBPM e warfarina
Troca

                    PontePonte

 Warfarina



Anticoagulante ideal 
 Ampla janela terapêutica

 Administração oral 

 Início  e término de ação rápidos

 Antídoto

 Seletividade para o alvo hemostático

 PK e PD previsíveis

 Não ser necessário monitorização laboratorial

 Exame para controle laboratorial quando necessário

 Baixa interação com medicamentos e alimentos

 Baixo custo



Limitações dos anticoagulantes 
HBPM
 subcutâneo
 controle laboratorial somente em situações especiais
 risco de TIH
 insuficiência renal

Fondaparinux 
 subcutâneo
 não apresenta antídoto
 insuficiência renal, gestação

Warfarina 
 estreita janela terapêutica
 controle laboratorial 
 múltiplas interações medicamentos/alimentos
 início de ação demorado



Controle laboratorial dos anticoagulantes 
HBPM
 Não necessáio
 Anti-Xa

 Fondaparinux 
 Não necessário
 Anti-Xa



Controle  laboratorial da warfarina
 TP – RNI

 Laboratório padrão
 Point of Care – avaliação on time

Orientações
 Exame a cada 60 dias se TTR ~70%
 Sempre a mesma “marca”
 Sempre no mesmo laboratório
 Avaliações próximas sempre que houver mudança de medicamentos,   

alimentar



Limitação dos NOACs
 Ampla janela terapêutica

 Administração oral 

 Início  e término de ação rápidos

 Antídoto

 Seletividade para o alvo hemostático

 PK e PD previsíveis

 Não ser necessário monitorização laboratorial

 Exame para controle laboratorial quando necessário

 Baixa interação com medicamentos e alimentos ?

 Baixo custo



Situações de emergênciaSituações de emergência
 sangramento gravesangramento grave
 trombose – emboliatrombose – embolia
 cirurgia de urgênciacirurgia de urgência
 insuficiência hepática ou renalinsuficiência hepática ou renal
 suspeita de suspeita de overdoseoverdose

Adesão ao tratamentoAdesão ao tratamento
  

Avaliação laboratorial dos NOACs



 Não há um valor definido para risco de sangramento ou Não há um valor definido para risco de sangramento ou 
trombosetrombose

 A avaliação da concentração do medicamento parece A avaliação da concentração do medicamento parece 
ser a mais indicadaser a mais indicada

 Os testes de coagulação são mais importantes para Os testes de coagulação são mais importantes para 
avaliar a adesão, se o paciente está sob efeito do avaliar a adesão, se o paciente está sob efeito do 
anticoagulante na presença de um sangramento ou na anticoagulante na presença de um sangramento ou na 
necessidade de um procedimento necessidade de um procedimento 

  

Avaliação laboratorial dos NOACs



Avaliação laboratorial com rivaroxabana

 Dose-resposta linear com o Dose-resposta linear com o TPTP - prolongado numa extensão semelhante  - prolongado numa extensão semelhante 

ao  grau de inibição do FXaao  grau de inibição do FXa  

 Não houve correlação entre o TP e o sangramentoNão houve correlação entre o TP e o sangramento

 NUNCANUNCA utilizar o  utilizar o RNIRNI

 Anti-Xa com  uma curva de calibração específicaAnti-Xa com  uma curva de calibração específica

 Nenhum teste comprovado clinicamenteNenhum teste comprovado clinicamente

 Samama & Guinet;Clin Chem Lab Med 2011; Tripodi et al, 2011; 7. Lindhoff-Last et al, 2010



Avaliação laboratorial com dabigatrana

 Dose-resposta linear com o Dose-resposta linear com o TTPa TTPa - prolongado numa extensão - prolongado numa extensão 

semelhante ao grau de inibição da trombinasemelhante ao grau de inibição da trombina  

 Deve ser feita uma curva de calibração específica  Deve ser feita uma curva de calibração específica  

 Método cromogênico para dosagem da dabigatrana Método cromogênico para dosagem da dabigatrana 

 Nenhum teste comprovado clinicamenteNenhum teste comprovado clinicamente



Todos os NOACs são Todos os NOACs são não-inferioresnão-inferiores à enoxaparina + warfarina no tratamento  à enoxaparina + warfarina no tratamento 

do TEV, com maior segurança em relação ao sangramento intracranianodo TEV, com maior segurança em relação ao sangramento intracraniano

 JovensJovens
 Ausência de câncerAusência de câncer
 Ausência de SAFAusência de SAF
 Ausência de TVP/EP extensasAusência de TVP/EP extensas
 Clearance de creatinina > 50 ml/minClearance de creatinina > 50 ml/min

Somente a rivaroxabana está liberada para o tratamento do TEV no BrasilSomente a rivaroxabana está liberada para o tratamento do TEV no Brasil

Escolha dos NOACs para o tratamento do TEV 



Podem ser a única ou uma ótima opção:Podem ser a única ou uma ótima opção:
 Pacientes com possibilidade de difícil controle com warfarina pelo uso de Pacientes com possibilidade de difícil controle com warfarina pelo uso de 

medicamentos, especialmente uso recorrente de antibióticosmedicamentos, especialmente uso recorrente de antibióticos
 Controle domiciliarControle domiciliar
 História de resistência ou sérios eventos adversos com a warfarinaHistória de resistência ou sérios eventos adversos com a warfarina
 Ausência de contra-indicações absolutasAusência de contra-indicações absolutas

Escolha dos NOACs para o tratamento do TEV 



Análise em Análise em subgrupossubgrupos  dos estudos com rivaroxabanados estudos com rivaroxabana

não mostraram ≠não mostraram ≠
 TVP / EP extensa (30%)TVP / EP extensa (30%)
 Peso >100 Kg (14%)Peso >100 Kg (14%)
 ““Frágeis” - idade > 75 anos, ClCr < 50 ml/min, Peso < 50 Kg Frágeis” - idade > 75 anos, ClCr < 50 ml/min, Peso < 50 Kg 

(19%)(19%)

Escolha dos NOACs para o tratamento do TEV 

NEJM 2010; 363: 2499; NEJM 2012, 366: 1287



 Pacientes muito idosos – comorbidades, polimedicamentos Pacientes muito idosos – comorbidades, polimedicamentos 

(antiagregantes), adesão(antiagregantes), adesão

 Risco hemorrágico elevado (antídoto específico)Risco hemorrágico elevado (antídoto específico)

 PolimedicamentosPolimedicamentos

 Adesão – exame laboratorial, curta meia-vidaAdesão – exame laboratorial, curta meia-vida

Limitação dos NOACs como primeira escolha para o 
tratamento do TEV 

Bauer KA. JTH 2011



Única OpçãoÚnica Opção

 Clearance creatinina < 15 ml/minClearance creatinina < 15 ml/min

PreferívelPreferível

 Clearance de creatinina < 30 ml/minClearance de creatinina < 30 ml/min

 História  de sangramento em SNC, coagulopatia, doenças que predisponham ao História  de sangramento em SNC, coagulopatia, doenças que predisponham ao 

sangramento GI como doença diverticular, angiodisplasia, doença inflamatória sangramento GI como doença diverticular, angiodisplasia, doença inflamatória 

intestinal, úlcera pépticaintestinal, úlcera péptica

 Baixa adesão ao tratamentoBaixa adesão ao tratamento

 Custo – a longo prazoCusto – a longo prazo

Indicação da Warfarina 

Bauer KA. JTH 2011



Situações Especiais

Bauer KA. JTH 2011

■ JNA, 38 anos, fem, enfermeira

     TVP poplítea em MIE no 5° dia do puerpério

■ FNH, 15 anos, masc, estudante

     TVP poplítea em MIE após trauma local

■ Indicado tratamento com rivaroxabana?



 Gravidez e aleitamento maternoGravidez e aleitamento materno

 Sangramento grave Sangramento grave 

 Úlcera gastrointestinal recente ou recorrenteÚlcera gastrointestinal recente ou recorrente

 Câncer ativo sob alto risco de sangramentoCâncer ativo sob alto risco de sangramento

 Trauma ou cirurgia recente no SNC ou intramedular Trauma ou cirurgia recente no SNC ou intramedular 

 Cirurgia oftalmológica recenteCirurgia oftalmológica recente

 Hemorragia intracraniana recenteHemorragia intracraniana recente

 Varizes esofágicasVarizes esofágicas

 Malformações arteriovenosas, aneurismasMalformações arteriovenosas, aneurismas

 Insuficiência hepática grave/ insuficiência renal com ClCr<15 ml/minInsuficiência hepática grave/ insuficiência renal com ClCr<15 ml/min

 Hipersensibilidade aos componentes da medicaçãoHipersensibilidade aos componentes da medicação

Contra-indicações absolutas para NOACs

Expert Opin. Pharmacother G. Palareti et al. 2013.



 Gravidez e aleitamento maternoGravidez e aleitamento materno

 Sangramento grave Sangramento grave 

 Úlcera gastrointestinal recente ou recorrenteÚlcera gastrointestinal recente ou recorrente

 Câncer ativo sob alto risco de sangramentoCâncer ativo sob alto risco de sangramento

 Trauma ou cirurgia recente no SNC ou intramedular Trauma ou cirurgia recente no SNC ou intramedular 

 Cirurgia oftalmológica recenteCirurgia oftalmológica recente

 Hemorragia intracraniana recenteHemorragia intracraniana recente

 Varizes esofágicasVarizes esofágicas

 Malformações arteriovenosas, aneurismasMalformações arteriovenosas, aneurismas

 Insuficiência hepática grave/ insuficiência renal com ClCr<15 ml/minInsuficiência hepática grave/ insuficiência renal com ClCr<15 ml/min

 Hipersensibilidade aos componentes da medicaçãoHipersensibilidade aos componentes da medicação

Contra-indicações absolutas para NOACs

Expert Opin. Pharmacother G. Palareti et al. 2013.



 HemogramaHemograma

 TPTP

 TTPaTTPa

 Função hepáticaFunção hepática

 Função renal - cálculo do Função renal - cálculo do Clearance Clearance de Creatininade Creatinina

Exames laboratoriais prévios



• Mulher 79 anos, 50 Kg

• Creatinina Sérica: 1 mg/dL

• Homem , 70 anos, 90 kg , 

• Creatinina Sérica: 1 mg/dL

     Clearance de Creatinina

             77 mL/min
      Clearance de Creatinina 

              36 mL/min

Importância do Clearance de Creatinina

Fórmula Cockroft-Gault ou MDRD

• Idade

• Peso

• Masculino/Feminino



Alimentação e  NOACs

Kubitza D et al. J Clin Pharmacol 2006; Stampfuss J et al., Int J Clin Pharmacol Ther 2013; Xarelto® SPC 2012; Moore KT et al. J 
Cardiovasc Pharmacol 2011

 A alimentação aumenta a absorção de rivaroxabana, 
especialmente nas doses ≥ 15 mg

 Indicar a ingestão de doses de 15 e 20 mg com as principais 
refeições. Doses de 10 mg podem ser ingeridas com ou sem 
alimentos



Conversão de Warfarina para Rivaroxabana

RNI ≤ 3  ? Iniciar 
rivaroxabana

Suspender 
warfarina 

2 dias 

RNI ≤ 2.0 rivaroxabana

RNI  2-3 rivaroxabana após 1 dia

RNI > 3 Refazer RNI em 2 dias

Expert Opin. Pharmacother G. Palareti et al. 2013.; http//europace.oxfordjournals.org



Conversão da Rivaroxabana para 
Heparina/Fondaparinux

Rivaroxabana Heparina/Fondaparinux 
Horário da

Próxima
Dose

Rivaroxabana

Conversão da Heparina/Fondaparinux para 
Rivaroxabana

Heparina/Fondaparinux 
Horário da 

próxima
dose

Expert Opin. Pharmacother G. Palareti et al. 2013.; http//europace.oxfordjournals.org



Conversão de Rivaroxabana para Warfarina

Rivaroxabana
    

     Clear Creat                    Warfarina           

>50    ml/min                        Dia  - 4

31-50 ml/min                        Dia  - 3

<  30  ml/min                        Dia  - 2

Warfarina

Blood 2012, 119: 3016; http//europace.oxfordjournals.org

RNI  antes da “última” dose 
do NOACs

Repetir 24 hs após a suspensão 
do NOACs



Medicamento Conduta

Verapamil Mínimo
ClCr 15-50 ml/min

Dialtizem Mínimo
ClCr 15-50 ml/min

Amiodarona Mínimo
ClCr 15-50 ml/min

Quinidina + 50%

Claritromicina
Eritromicina

+ 30-50%

Fluconazol 
Sistêmico

+ 42%

Ketoconazol
Itraconazol

+ 160%

HIV inib proteases
Ritonavir

+ 153%

Rifampicina, Erva São 
João, Carbamazepina, 
Fenitoína, Fenobarbital

- 50%

http//europace.oxfordjournals.org; J Clin Pharmacol. 2006;46:549-558



CrCl, mL/min Meia-vida, h Risco mínimo/ 
moderado

Risco 
moderado/ 
elevado

Risco muito 
elevado

>30 12 Não suspender
1 dia

2 dias 3 dias

<30 ? 1 dia 2-3 dias  4 ou mais

 J Thromb Thrombolysis 2013 Mar 27; http//europace.oxfordjournals.org 

Cirurgias Programadas

Risco mínimo/ 
moderado

Risco moderado/ 
elevado

Risco muito elevado

Após  8- 12 horas Após 1 dia Após 2 a 3 dias

INTERROMPER

REINTRODUZIR

Programar após 24 hs da última dose pelo pico do medicamento (risco mínimo)



Procedimento Conduta

Potencial Hemorrágico
(extrações dentárias não complicadas)

Medidas hemostáticas

Cirurgias orais, maxilo-faciais 
potencialmente complicadas

1 dia

Procedimentos Dentários
 

Oral Surg Oral Med Oral Pathol  Oral Radiol 2012; 113:431-441; Chest 2012; 141(2): e326-e350S

Medidas hemostáticas LOCAIS são as mais importantes
• sutura
• cola de fibrina
• antifibrinolítico local



Cirurgias de Urgência

• Postergar, se possível, no mínimo 12 hs
• Não há indicação de exames de coagulação específicos pois 

não mostram uma relação com o risco hemorrágico
• Realizar um TP (rivaroxabana) ou TTPa (dabigatrana)

• Avaliar o risco hemorrágico

• Utilização do CPP ou CPPa

Eeremberg et al. Circulation 2011, 124:1573;  Marlu et al. TH 2012: 108:217



Manejo de Sangramentos

Checar status hemodinamico, testes de coagulação básicos
hemograma, fç renal / hepática 

Leve
• Postergar a próxima dose 
•  Suspender  somente S/N

• Suporte / sintomático
• Medidas  hemostáticas locais
• Reposição de fluidos
• CH
• CP se plaq < 60x109  ou trombopatia
• Carvão ativado se ingestão < 2hs
• Ácido tranexâmico 
• DDAVP (coagulopatia + trombopatia)

Moderado 

http//europace.oxfordjournals.org ; Hosp Pract, 2012, 40: 50-7;  Eur Heart J 2012; 14:1385; Expert Opin. Pharmacother G. Palareti et al. 2013



Manejo de Sangramentos

Grave
• Procedimentos gerais 

• CCP  25-50 U / Kg até dose máxima de 100 U/Kg /d

• CCPa – 50 U /Kg até dose máxima de 200 U /Kg /d

• FVIIa  90 – 100 µg / Kg

• Acido tranexâmico 10 a 30 mg / kg IV a cada 6 a 8h

• Desmopressina  0,3 µg / Kg
Intracraniano

http//europace.oxfordjournals.org ; Hosp Pract, 2012, 40: 50-7;  Eur Heart J 2012; 14:1385; Expert Opin. Pharmacother G. Palareti et al. 2013
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