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Introdução:

Os pacientes com infecção por COVID-19 são considerados de elevado risco associado a
eventos trombóticos  considerando seu estado pró-inflamatório desenvolvido no decorrer
do quadro da doença.  A associação deste cenário à imobilização prolongada, hipoxemia,
e  inflamação  sistêmica  com “estresse endotelial”,  justificam a  base  fisiopatológica  da
ocorrência acentuada de eventos tromboembólicos nesta população.  A despeito  desta
total plausibilidade biologica para estes fatos,  a terapira com anticoagulação plena não
está ainda claramente estabelecida como recomendação literária para uso sistemático1.

O material contido nestas recomendações é baseado em artigos e diretrizes publicados e

revisados,  assim  como  na  opinião  de  especialistas.  Portanto,  parte  dessas

recomendações  deve  ser  ponderada  como grau  de  evidências  de  nível  C  (evidência

limitada ou opinião de especialistas). Este documento será atualizado continuamente à

medida que mais evidências científicas estiverem disponíveis.

Considerando O cenário descrito,  a Associação Brasileira de Medicina de Emergência

(ABRAMEDE) recomenda seguintes práticas:

1. Deve-se considerar a possibilidade de tromboembolismo pulmonar (TEP) em todo
paciente com COVID-19 que apresente piora súbita da oxigenação durante o período de
doença  em que  o  quadro  de  síndrome  respiratória  aguda  grave  se  encontra  ja  sob
suporte  de  cuidados  intensivos.  Uma  vez  diagnosticado  TEP,  deve-se  iniciar
anticoagulação plena com heparina de baixo peso molecular (HBPM) na dose de 1mg/kg,
2 vezes ao dia, via subcutânea ou hepaina não fracionada (HNF) via endovenosa, em
bomba de infusão contínua, com controle de tempo de tromboplastina ativada (TTPa)
com alvo de relação TTPa (rTTPa) entre 2,0 a 2,51-3.

2. Não  há  evidências  para    indicar  anticoagulação  terapêutica  plena  com  base
apenas em valores laboratoriais isolados, tais como interleucina-6, D-Dímero, ferritina ou
testes de coagulação como TP, TTPa e Fibrinogênio. O quadro clínico geral do paciente
deve ser sempre considerado1-3.

Sugere-se estratificar os pacientes com infecção por COVID19 quanto a gravidade em
casos leves (apenas sintomas gripais), casos moderados (sintomas respiratórios como
dispneia e comprometimento tomográfico) e casos graves (hipoxemia com necessidade
de intubação orotraqueal e D-Dímero acima de 3000 ng/ml)2.

3. D-Dimero aumentado, isoladamente não é critério de gravidade, porém valores
aumentados  sugerem  quadro  potencialmente  mais  grave  e  sua  monitorização  e
respectivo  aumento serve como sinal  de  alerta  para  possível  evolução desfavorável.
Para casos graves (pacientes com necessidade de IOT),com D-Dímero em ascensão,
sugere-se  investigação  ativa  de  eventos  trombóticos,  sobretudo  a  ocorrência  de



trombose venosa profunda e/ou tromboembolismo pulmonar, demando a realização de
exames complementares como ecodopplercardiograma e tomografia computadorizada.3

4. Recomenda-se  usar  escalas  de  estratificação  quanto  ao  risco  de
trombomboembolismo venoso (TEV) como as escalas/escores de IMPROVE, PADUA ou
CAPRINI RAM para definir  o risco de TEV e,  desta forma, definir  a  necessidade da
terapia antitrombótica farmacológica3-5.

5. Deve se respeitar as contra-indicações previamente conhecidas para instituição
de  terapia  farmacológica  antitrombótica,  como a  presença de  sangramento  ativo  ou
trombocitopenia induzida pela heparina (HIT).

6. Para os pacientes com contra indicação ao uso de profilaxia farmacológica para
TEV, sugere-se optar por uso de dispositivos de compressão pneumática intermitente de
membros inferiores e solicitar  avaliação de equipe da cirurgia vascular para possível
passagem de filtro de veia cava.  Há real necessidade de reavaliações periódicas  dos
pacientes com COVID-19 quanto ao risco de TEV e quadro clínico, visto que pacientes
críticos  com  COVID-19  podem  ter  deterioração  clinico-laboratorial  rapidamente,  e
intervenções precoces podem impactar positivamente na evolução do paciente6.  

Recomendações gerais   (Figura 1)  

1.  Pacientes com quadros graves de COVID: recomendamos a utilização  de profilaxia
farmacológica e, idealmente, a associação com a profilaxia mecânica nos pacientes com
risco elevado para TEV 1.

2. Pacientes com quadros leves a moderados: recomendado a estratificação do risco para
TEV (PADUA, CAPRINI ou IMPROVE). Pacientes com risco trombótico elevado, devem
receber  profilaxia  farmacológica  e  mecânica  idealmente.  Pacientes  com risco  baixo  e
moderado para TEV devem receber apenas a profilaxia farmacológica1.

3.  Pacientes  com quadros leves em quarentena ou nos  pacientes  de  alta  hospitalar,
considerar  a  estratificação  quanto  ao  risco  trombótico  para  instituição  de  profilaxia
farmacológica por até 7 dias nos casos considerados de alto risco para TEV2,3.

4.  Casos  clínicos  considerados  leve  nos  portadores  de  COVID19 e  que  não  tenham
indicação de profilaxia farmacológica ou que possuam contra-indicação para profilaxia
farmacólogica, devem ser estimulados a hidratação oral, deambulação, fisioterapia1.

5. Todos os pacientes devem ser avaliados quanto ao risco de sangramento antes da
instituição da terapia anticoagulante 7.

Profilaxia   qu  í  mica   ou farmacológica  

Peso inferior a 100 Kg:

- Função renal preservada (clearence de creatinina > 30 ml/min): considerar HBPM, como
a  enoxaparina, na dose de 40 mg/dia, via subcutânea ou até 1mg/kg dose única. 



- Presença de  disfunção renal:  considerar  HNF na dose de 5000 UI, de 8/8 horas,  via
subcutânea. 

Peso superior ou igual a 100 kg: considerar enoxaparina 40mg de 12/12h, via subcutânea
ou HNF, via endovenosa, em bomba de infusão contínua, com controle de TTPa de 60 a
85 segundos ou rTTPa de 1,5 a 2,0.

Anticoagula  çã  o plena  

Anticoagulação plena deve ser considerada com HBPM, na dose de 1mg/kg, 2 vezes ao
dia,  via  subcutânea,  ou  HNF,  via  endovenosa,  em  bomba  de  infusão  contínua,  com
controle de  rTTPA com alvo de 2,0 a 2,5. Usuários de HBPM devem ter a atividade  de
anti-Xa monitorados idealmente a cada 48h sobretudo nas populações com maior risco de
“sobredoses“ como em pacientes com insuficiência renal (clearance de creatinina - Clcr
35) -Baixo peso (mulheres < 57kg) -Gestantes -Crianças e recém-nascidos -Idosos acima
de 75 anos8 .

*Considerar converter para HBPM os pacientes usuários de anticoagulantes antagonistas
de vitamina K ou os de ação direta (DOAC).

Até  o  presente  momento  desta  publicação,  ainda  nõa  há  evidências  disponiveis  que
justifiquem a prescrição novos anticoagulantes orais tais como rivaroxabana, apixabana
ou endoxabana.

P  rofilaxia mec  â  nica ou não farmacológica  

*Considerar profilaxia mecânica  com  compressor  pneumático  intermitente de membros
inferiores ou o uso de meias graduadas

Figura 1: Relação sobre a gravidade dos casos clínicos de COVID-19 e as profilaxias
recomendadas.
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