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DISCUSSÃO 
 Muitos tratamentos clínicos têm sido utilizados 
para o controle da obesidade mórbida. Tratamentos 
farmacológicos e comportamentais têm valor restrito nos 
resultados a longo prazo(4). 
 Na Europa, o estudo SOS (Swedish Obese Subjects) 
comparou dois grupos de pacientes obesos: um submetido 
à cirurgia bariátrica e outro com tratamento clínico 
convencional, num total de 2.000 pacientes para cada grupo, 
com acompanhamento previsto para 10 anos. A redução de 
peso alcançada em dois anos no grupo cirúrgico determinou 
uma incidência de diabetes 32 vezes menor quando 
comparado ao grupo controle; em 8 anos a incidência 
continuou baixa no grupo cirúrgico, sendo esta 5 vezes 
menor que no grupo controle. Com relação à hipertensão 
arterial sistêmica, a incidência foi 2,6 vezes menor no grupo 
submetido a cirurgia nos primeiros dois anos, porém, em 
outro anos de acompanhamento foi notada uma incidência 
igual nos dois grupos. Determinou-se, assim, uma redução 
importante no risco cardiovascular em pacientes que foram 
submetidos à cirurgia bariátrica(4). 
 A maior morbidade e mortalidade da obesidade 
grau III deve-se, portanto, às condições associadas. 

CONCLUSÃO
 Considerando os critérios de inclusão, a cirurgia 
passa a ser o único tratamento eficaz, a longo prazo, no 
tratamento da obesidade mórbida. Mais recentemente, a 
utilização de cirurgias de restrição gástrica e disabsorção 
intestinal tem demonstrado bons resultados na perda do 
excesso de peso a longo prazo. Essas cirurgias (bariátricas) 
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são fruto de uma evolução constante de técnicas e materiais 
cirúrgicos, que se desenvolveram sobremaneira nos últimos 
anos.
 A cirurgia de obesidade não deve ser realizada em 
qualquer paciente. Ela visa ao tratamento de obesos mórbidos 
que tenham falhado em perder peso com dietas, exercícios e 
medicações, e que possuam co-morbidades médicas como 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e outras. 
 Os objetivos da cirurgia são:
• Proporcionar uma perda de peso confiável e duradoura.
• Diminuir doenças associadas à obesidade.
• Recuperar uma condição de vida ativa e saudável.
• Melhorar a qualidade de vida.
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Resumo
 O diagnóstico e o tratamento do tromboembolismo 

pulmonar exigem uma aproximação interdisciplinar, 
combinando as especialidades cirúrgica, clínica médica e 
radiologia. Apesar de avanços significativos, as taxas de 
reincidência e mortalidade permanecem altas. Decisão sobre 
a duração do tratamento deve ser feita equilibrando os riscos 
de terapia continuada e o risco de recorrência. Nesta revisão 
são discutidos os cuidados a serem tomados com pacientes 
portadores de tromboembolismo pulmonar, com ênfase para 
os mais recentes avanços. 

Summary
 The diagnosis and treatment of pulmonary 
embolism demands an interdisciplinary approach, combining 
surgical, medical and radiologic specialties. The reincidence 
and mortality rates remain high. Decisions about the duration 
of therapy should be made by balancing the risks of continuing 
therapy against the risk of recurrence. In this review, the care 
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of patients with pulmonary embolism are discussed, with 
emphasis to recent advances. 

INTRODUÇÃO
 O tromboembolismo pulmonar (TEP) ocorre como 
conseqüência de um trombo, formado no sistema venoso 
profundo, que se desprende, atravessa as cavidades direitas 
do coração e obstrui a artéria pulmonar ou um de seus ramos, 
daí o termo adotado por muitos grupos de doença venosa 
tromboembólica. No ocidente, sua incidência na população 
geral é estimada em 5/10.000 pacientes (1), com mortalidade 
quatro vezes maior quando o tratamento não é instituído (2). 
 A taxa de mortalidade para a embolia pulmonar 
é alta. Na “International Cooperative  Pulmonary Embolism 
Registry”, os 2454  pacientes cadastrados tiveram a taxa de 
17,5% de mortalidade em três meses (3). 
 O TEP constitui um aparente paradoxo da medicina 
moderna - à medida que ocorre o progresso médico, maior é 
o número de situações que predispõem ao tromboembolismo 
- porque nos defrontamos, cada vez mais freqüentemente, 
com doentes graves submetidos a períodos prolongados de 
repouso no leito e a procedimentos invasivos. No entanto, os 
avanços tecnológicos têm permitido uma maior chance de 
seu diagnóstico e tratamento (4). O objetivo deste trabalho 
é o de elaborar uma revisão bibliográfica de TEP, doença 
prevalente nas salas de emergência, que se constitui numa 
enfermidade de qualquer área da medicina e que surge 
como uma condição primária ou uma complicação. 

ETIOLOGIA, PATOGÊNESE e FATORES PREDISPONENTES
 Quanto à etiologia e patogenia, as tromboses 
venosas profundas (TVP) podem ocorrer em qualquer local 
do sistema venoso, mas a maioria se inicia nas extremidades 
inferiores do corpo. A tríade clássica de Virchow (lesão 
na parede do vaso, estase e hipercoagulabilidade) é 
extremamente relevante, tanto no dias atuais quanto em 
épocas em que foi proposta como explicação da fisiopatologia 
da doença. Tanto a estase quanto a lesão da parede do vaso 
podem levar à agregação plaquetária que desencadeia a 
cascata da coagulação, incluindo os componentes celulares e 
protéicos. Isto pode resultar em um desequilíbrio nas proteínas 
pró-coagulantes e anticoagulantes na ocorrência natural 
e a formação de um trombo intravascular – habitualmente 
provenientes das extremidades inferiores. 
 Há uma forte associação entre câncer, TVP e 
TEP: os estudos recentes têm mostrado que até 10% das 
chamadas TEP idiopáticas têm um câncer de base (5). Os 
fatores predisponentes para TEP são citados abaixo (Quadro 
1). 

Quadro 1: Fatores predisponentes para tromboembolismo 
pulmonar: 

 

 As conseqüências do tromboembolismo pulmonar 
são: 
 • isquemias dos ácinos que levam à produção 

de serotonina (causando broncoconstrição, diminuição da 
produção de surfactante, atelectasia e formação de exsudato 
alveolar); 
 • atelectasias, que formam shunts intrapulmonares 
resultando em hipoxemia; 
 • liberação de mediadores humorais, que levam à 
hiperventilação por estimulação dos receptores J alveolares.

ACHADOS CLÍNICOS
 A apresentação clínica do TEP é geralmente 
inespecífica, dificultando o diagnóstico (Figura 1). Os sinais 
e sintomas dependem, fundamentalmente, da localização e 
tamanho do trombo e do estado cardiorrespiratório prévio 
do paciente. O TEP pode ser classificado em três síndromes 
clínicas: colapso circulatório, dispnéia não explicada e dor 
torácica do tipo pleurítica. Estas formas de apresentação 
clínica estão correlacionadas com os respectivos modelos 
fisiopatológicos: embolia maciça, embolia submaciça e 
infarto pulmonar. 

Figura 1: Tromboembolismo Pulmonar - visualiza-se em secção 
coronal do pedículo vascular, recente êmbolo hospedado 
na artéria pulmonar direita (A); secção histológica de artéria 
pulmonar de médio tamanho que contém êmbolo recente 
– corado com hematoxilina-eosina (B). 

 Há três grandes grupos de doentes com TEP:
 1) TEP maciça: caracteriza-se pela presença de 
hipotensão ou choque; 
 2) TEP submaciça: caracteriza-se pela presença de 
disfunção do ventrículo direito ao ecocardiograma, mas sem 
choque ou hipotensão; 
 3) TEP não-maciça: caracteriza-se pela ausência 
dos critérios anteriores. 
 Nos pacientes clinicamente estáveis, a dispnéia e a 
dor torácica são os sintomas mais freqüentes (6,7). No estudo 
PIOPED (Prospective Investigators of Pulmonary Embolism 
Diagnosis), a dispnéia esteve presente em 73% e a dor 
torácica tipo pleurítica, em 66% dos pacientes (8). 
 Quando êmbolos alcançam a periferia dos pulmões 
manifestam-se clinicamente pela dor torácica tipo pleurítica 
podendo ocorrer infartos ou hemorragias pulmonares. A dor 
torácica característica de angina pectoris pode ser observada 
em casos graves, em que isquemia secundária é provocada 
pela sobrecarga importa ao ventrículo direito. 
 A hipotensão arterial sistêmica caracteriza os 
pacientes com TEP maciço. 
 O “Task Force on Pulmonary Embolism”, da 
Sociedade Européia de Cardiologia, classificou clinicamente 
o TEP em três grupos9. O TEP maciço se manifesta com 
quadro de choque ou hipotensão arterial, definido como a 
pressão arterial sistólica menor que 90mmHg ou queda da 
pressão arterial de 40mmHg ou mais, durante mais de 15min, 
não sendo causado por arritmia, hipovolemia ou sepsis. O 
diagnóstico de TEP não-maciço é estabelecido na ausência 
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dos sinais de TEP maciço. Entre os pacientes com TEP não-
maciço existem aqueles com sinais ecocardiográficos de 
disfunção do VD que são classificados como TEP submaciço. 
Ocorrem ainda embolias pequenas (submaciças) (8).  
 Os achados clínicos nas embolias pequenas 
(submaciças) são: dor torácica, dor pleurítica, dispnéia, 
taquipnéia, tosse, hemoptise / hemoptóicos, taquicardia, 
febre, cianose, enquanto nas embolias grandes (maciças) 
são: síncope, hipotensão arterial/choque, taquicardia, 
dispnéia, cianose. 
 Na tentativa de facilitar o diagnóstico do 
Tromboembolismo Pulmonar têm sido utilizados diversos 
critérios, sendo um dos mais utilizados é o “Escore de Wells” 
(Tabela 1 e Tabela 2). 

Tabelas 1 e 2: Escore de Wells – probabilidade de TEP na prática 
clínica - critérios utilizados de pontuação,  probabilidade e 
risco.

DIAGNÓSTICO

 Eletrocardiograma
 As alterações eletrocardiográficas mais específicas 
na TEP são aquelas em que estão presentes sinais da 
sobrecarga aguda do ventrículo direito (VD), que são: 
bloqueio do ramo direito, com desvio do eixo elétrico para a 
direita; padrão S1Q3T3; inversão da onda “T” nas derivações 
precordiais de V1 a V4 (a mais freqüente das anormalidades, 
ocorrendo em 68% dos casos analisados) (10).
 Radiografia do tórax
 As principais alterações correlacionadas com a 
embolia são imagens cuneiformes (sinal de Hampton), áreas 
de hipoperfusão pulmonar (sinal de Westmark), dilatação 
da artéria pulmonar (sinal de Palla), atelectasia, derrame 
pleural e elevação da hemicúpula diafragmática (Figura 2). 
Contudo, é importante ressaltar que na grande maioria das 
radiografias do tórax não há alterações. 

Figura 2: Radiografia de Tórax sugestiva de Tromboembolismo 
Pulmonar
 Gasometria arterial
 A gasometria arterial é de baixa especificidade 
e moderada sensibilidade para o diagnóstico de TEP. A 
gasometria deve orientar a necessidade de oxigenioterapia 
suplementar e de ventilação mecânica em pacientes 
instáveis. 
 D-dímero
 O d-dímero, um produto de degradação da 
fibrina, pode ser realizado através de várias técnicas;  o 
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) apresenta 

sensibilidade de 97% e especificidade de 42% (11). 
 As situações em que a especificidade do D-dímero 
é muito baixa (até menor que 10%) e portanto raramente útil 
são: doentes internados, pós-operatórios, idosos (> 75 anos) 
e qualquer evento trombótico ou sangramento recentes. 
 Marcadores de necrose miocárdica
 Os marcadores de necrose miocárdica, 
creatinoquinase e troponina I podem estar elevados no TEP. 
O infarto do VD desencadeado por um episódio de TEP, com 
valores da creatinoquinase MB acima da normalidade, foi 
demonstrado (12). 
 Duplex-scan venoso
 Considerado positivo na visibilização do trombo 
em trombose venosa proximal,  com sensibilidade e 
especificidade superiores a 90% (13). 
 Cintilografia pulmonar
 Nos pacientes considerados de alta probabilidade, 
a especificidade da cintilografia foi de 97%, com sensibilidade 
de 41% (estudo PIOPED) (8). Os pacientes considerados de alta 
probabilidade clínica e com alta probabilidade cintilográfica 
são diagnosticados como TEP, enquanto naqueles com 
baixa probabilidade clínica e cintilografia pulmonar normal, 
esse diagnóstico é excluído. Nos pacientes com baixa ou 
intermediária probabilidade, em mais de dois terços dos 
casos, é necessária a realização de outro método para 
esclarecimento diagnóstico. 
 Ecocardiograma
 O ecocardiograma bidimensional transtorácico não possui 
boa acurácia para a visibilização do trombo na artéria 
pulmonar, porém é importante para a avaliação da função 
do VD (Figura 3). 

Figura 3: Ecocardiograma transtorácico com visualização de 
trombo em paciente portador de tromboembolismo pulmonar 
(TEP). 
 A disfunção do VD foi detectada em 40% dos 
pacientes avaliados no estudo ICOPER e sua presença 
determinou um aumento de duas vezes na incidência de 
trombos em 14 dias, e uma vez e meia em três meses de 
seguimento (14). O ecocardiograma transesofágico possui 
acurácia diagnóstica superior ao transtorácico para a 
visibilização do trombo na artéria pulmonar. Nos trombos de 
localização central, ou seja, no tronco da artéria pulmonar 
ou nos ramos principais, o ecocardiograma transesofágico 
possui sensibilidade de 98% e especificidade de 86% (15). Pela 
possibilidade de ser realizado à beira do leito, o método está 
indicado para os pacientes clinicamente instáveis, nos quais 
é maior a possibilidade de trombos de localização central. 
 A prevalência do foramen oval patente na população 
geral varia entre 20 e 35%, na maioria dos estudos de necropsia, 
entretanto a incidência de embolia paradoxal é baixa (16). 
 Tomografia computadorizada (TC) helicoidal
 A TC helicoidal tem sido amplamente utilizada 
na investigação de pacientes com suspeita clínica de TEP 
(Figura 4). A boa acurácia, o custo relativamente baixo - se 
comparado à arteriografia convencional, a possibilidade de 
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investigação de outros diagnósticos diferenciais estão entre 
as vantagens da TC, frente a outras estratégias. Revisão 
sistemática de nove estudos demonstrou a sensibilidade 
variando de 53 a 100% e a especificidade entre 81 e 100% 
(17), sendo o método mais sensível para identificar trombos 
nos ramos principais, lobares e segmentares. A possibilidade 
de avaliação da trombose venosa profunda através da 
venografia constitui um outro atrativo para a utilização 
da TC, que tem a possibilidade de avaliar vasos pélvicos e 
abdominais onde o “duplex-scan” apresenta limitações. 

Figura 4: Tomografia Computadorizada, amplamente 
utilizada no diagnóstico de tromboembolismo pulmonar 
(TEP), observando-se um trombo na artéria pulmonar. 
 Ressonância magnética (RM)
 A possibilidade da visibilização das artérias 
pulmonares, sem a necessidade da utilização de contraste 
iodado e sem exposição à radiação, é a principal vantagem da 
RM (Figura 5). Em um estudo comparativo com a tomografia 
helicoidal, avaliado por cinco observadores, a ressonância 
magnética mostrou sensibilidade de 46% e especificidade de 
90% (18). 

Figura 5: Ressonância Nuclear Magnética: não utilização de 
contraste iodado e ausência de exposição à radiação. 
 Arteriografia pulmonar (AGP)
 A AGP é considerada o método-padrão para 
o diagnóstico do TEP com a visibilização da circulação 
pulmonar, após a injeção de contraste iodado. O uso de 
cateteres mais finos e flexíveis e a melhor definição da 
imagem com a incorporação da técnica de subtração 
digital têm melhorado a acurácia do método. As principais 
complicações do método são a anafilaxia e a nefrotoxicidade 
induzida pelo contraste, que pode ser minimizada com uma 
adequada hidratação venosa. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
 Síndrome coronariana Aguda; Dissecção Aguda de 
Aorta; Pneumotórax; Pneumonia, asma e DPOC; Insuficiência 
Cardíaca Congestiva;  Pericardite; Costocondrite, fratura de 
costela, pleurite e dor osteomuscular; Hipertensão Pulmonar 
Primária; Ansiedade. 

TRATAMENTO
 Medidas Iniciais
 A abordagem terapêutica inicial tem por objetivo a 

estabilidade clínica e hemodinâmica oferecendo: 
Suporte Ventilatório: oxigenoterapia (pela hipoxemia) através 
da máscara facial ou intubação orotraqueal. 
Nos hipotensos: cristalóides, podendo ser usadas drogas 
vasopressoras aos refratários à reposição volêmica. 
Os pacientes instáveis apresentam indicação de internação 
em UTI. 
 Medidas Específicas
 1) Anticoagulação - Heparina não-fracionada 
(HNF). No tratamento do tromboembolismo venoso, a 
HNF por via intravenosa é a abordagem terapêutica mais 
freqüente e mais eficaz. A dose média diária de HNF no 
tratamento do tromboembolismo venoso varia de 24.000 a 
30.000 U nas 24h. A HNF sob infusão contínua proporciona 
maior estabilidade nos níveis séricos da heparina – menor 
recorrência de sangramentos quando comparada à 
administração intermitente, cuja  dose de HNF é de 5000 
U a cada 4h, devendo o tempo de tromboplastina parcial 
ativada (TTPa) ser avaliado antes de cada dose, até que se 
obtenha estabilidade, quando, então, poderá ser avaliado 
em intervalos maiores. O tempo de tratamento com a HNF, 
em geral é de cinco a sete dias, coincidindo com o tempo 
necessário para se alcançar adequada anticoagulação com o 
uso de anticoagulantes orais, sendo a estratégia considerada 
efetiva e segura. O uso de HNF requer acompanhamento 
laboratorial através de avaliações do TTPa. O objetivo 
terapêutico é manter níveis séricos de TTPa entre 1,5 e 2,5 
vezes o valor basal do paciente (19). 
 2) Heparina de baixo peso molecular (HBPM): para 
TVP, o uso das HBPM está estabelecido através de estudos que 
demonstraram sua eficácia e segurança, quando comparada 
à HNF (20,21). A dose das HBPM dependerá da sua forma 
de apresentação e deverá ser individualizada - (enoxiparina 
sódica: 1mg/Kg em duas administrações diárias). 
 3) Inibidor do fator Xa: o fondaparinux, um inibidor 
do fator Xa, mostrou ser pelo menos tão efetivo e seguro 
quanto a heparina não-fracionada para o tratamento da TEP 
em pacientes com estabilidade hemodinâmica22, quando 
disponibilizada comercialmente (22).  
 4) Anticoagulantes orais: os cumarínicos são 
anticoagulantes orais que agem inibindo a síntese de fatores 
da coagulação dependentes de vitamina K (II, VII, IX e X), 
além das proteínas anticoagulantes, proteínas C e S. O 
controle laboratorial é realizado pela dosagem do tempo e 
da atividade da protrombina. O objetivo terapêutico do uso 
de anticoagulantes orais no tratamento do TEP é manter 
o INR entre 2,0 e 3,0 – e têm demonstrado boa eficácia 
antitrombótica e pequena incidência de sangramento. 
A dose inicial de warfarin é de 5mg/dia, podendo ser 
iniciada concomitantemente à heparina no primeiro dia do 
tratamento. Doses maiores que 5 mg mostraram pequena 
redução no tempo para se obter o INR adequado, porém tem 
aumentado significativamente os casos de sangramento (23). 
 5) Antitrombínicos: o ximelagatran é o primeiro 
antitrombínico disponível para uso por via oral e foi avaliado 
em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica, sendo 
considerado uma promissora alternativa aos cumarínicos. 
 6) Trombolíticos: o uso de trombolítico no 
tratamento do TEP (Tabela 3) tem a sua base racional 
apoiada no fato desses fármacos serem mais eficazes que 
a heparina para dissolver os trombos e conseqüentemente 
propiciarem melhor resultado clínico. Por outro lado, o uso 
de trombolítico pode induzir a sangramentos, sendo sua 
indicação limitada a subgrupos de pacientes que apresentem 
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maior gravidade clínica. O Food and Drug Administration 
(FDA) aprovou, em 1977, a estreptoquinase e em 1990, o fator 
ativador do plasminogênio tecidual (rt-PA) para o tratamento 
do TEP. 
 Os pacientes com instabilidade hemodinâmica e 
disfunção do VD, caracterizando a TEP maciça, representam 
o subgrupo de pior prognóstico, tendo indicação para o uso de 
trombolítico. Apesar de ser considerada a melhor estratégia 
terapêutica para os pacientes instáveis hemodinamicamente, 
apenas um estudo randomizado mostrou diferença 
significativa da mortalidade a favor do grupo que recebeu 
estreptoquinase (1.500.000 U em 1h), quando comparado ao 
grupo que recebeu heparina (24). 
 A maior controvérsia para o uso de trombolíticos 
no TEP é nos pacientes normotensos com evidência de 
disfunção do VD, que podem representar de 40 a 50% dos 
casos. Nesse subgrupo, a trombólise melhorou a perfusão na 
cintilografia pulmonar, a disfunção do VD no ecocardiograma 
e a resolução do trombo na arteriografia, mas não reduziu a 
mortalidade, quando comparada à heparina. 

Tabela 3: Agentes trombolíticos disponíveis no mercado 
brasileiro e aprovados pelo FDA empregados na terapêutica 
do Tromboembolismo Pulmonar.

 Cirurgia
 A embolectomia está indicada no TEP maciço 
com contra-indicações para o uso de trombolítico ou, mais 
raramente, para aqueles que não responderam à trombólise 
e permanecem instáveis apesar do tratamento intensivo. 
 Filtro de veia cava
 Os filtros de veia cava estão indicados para a 
prevenção do TEP em pacientes com contra-indicação 
à anticoagulação e nos que apresentam recorrência 
do tromboembolismo venoso apesar do tratamento 
anticoagulante. 
 A Figura 6 abaixo é um organograma visando ao 
auxílio diagnóstico do TEP. 
Figura 6: Organograma para o diagnóstico do 
tromboembolismo pulmonar. 
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