
M
K

T
07

.2
02

1
H

N
B

 5
84

Tr
om

bo
se

 V
en

os
a

Tr
om

bo
se

 V
en

os
a

Rua Pistoia, 100 - Pq. Novo Mundo . 02189-000
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2633-2200

hnipo.org.br

CERTIFICADO nº 088/007/0780
VALIDADE: 08/07/2022

HOSPITAL NIPO-BRASILEIRO 

HNB584_FolderTEV.indd   1-2 28/07/21   15:26



trombose, antecedentes familiar de trombo-
se, grandes cirurgias (abdôme, pelve, extre-
midade inferior), fumante, obesidade e varizes 
nas pernas.

Como prevenir a trombose durante a 
hospitalização?

O paciente hospitalizado é avaliado pela equipe 
interdisciplinar e baseado numa série de critérios: 
como idade, tempo que permanece deitado e senta-
do e outros fatores são definidos pelo médico o mé-
todo de prevenção como medicamento e ou meios 
mecânicos-meias, compressores e fisioterapia.

 
Como prevenir a trombose?
 
Adotando hábitos saudáveis: 

• Alimente-se de forma saudável consumindo 
regularmente frutas, legumes, verduras, carnes 
magras e diminua as frituras, comidas gordurosas, 
embutidos, refrigerante e bebidas alcoólicas;
• Utilize meias de compressão durante viagens 
muito longas e se possível levantar e alongar as 
pernas;
• Diminua a quantidade de cigarros até parar 
completamente;
• Pratique atividades físicas diariamente, 
evitando assim o sedentarismo.

Como ocorre a trombose?

O sangue é composto de células e pro-
teínas que confere a ele a capacidade 

de se coagular quando nos machucamos. 
Quando o coágulo se forma no interior do 

vaso temos o que chamamos de trombo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esse trombo pode ficar em uma veia profunda, obs-
truíndo o fluxo de sangue parcialmente ou totalmen-
te caracterizando trombose venosa profunda (TVP) 
ou pode se deslocar até os pulmões caracterizando 
a embolia pulmonar (EP).

Quais são os sintomas da trombose?

Se apresentar dor, sensibilidade, inchaço, vermelhi-
dão, ou calor nas pernas, dor no peito, batimento 
acelerado, respiração acelerada, respiração curta, 
tosse – com ou sem sangue na saliva, cansaço, fe-
bre de baixo grau – até 38°C procure o médico 
imediatamente. 

O que pode aumentar o risco de 
trombose?

Ficar muito tempo sentado ou deitado, idade 
avançada, uso de pílulas anticoncepcionais, 
câncer em tratamento, doença pulmonar crôni-
ca (enfisema ou bronquite crônica), se já teve 

HNB584_FolderTEV.indd   3-4 28/07/21   15:26


