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§ A gestão clínica da trombose associada a cancro coloca
diversos desafios e problemas, sendo o nível de evidência
científica limitado no que diz respeito a alguns aspetos
§ Foi realizado em Espanha, em 2017, um projeto que visa
obter consenso clínico em temas com pouca evidência
disponível
§ O GESCAT realizou um projeto similar para avaliar
opiniões e grau de consenso entre especialistas em
Portugal

Um painel de Delphi é uma técnica pela qual peritos
respondem interactivamente a uma serie de questões
relevantes mas ainda sem consenso

Envio online
1º questionário

Consenso

Envio online
2º questionário

§ Registo
§ Resposta
§ Reenvio

Análise de
Respostas

§ Resposta
§ Reenvio
Consenso Final
Análise de Respostas

• Construção de um conjunto de afirmações (baseado no projeto
realizado em Espanha, para permitir comparação)
•

Definição das respostas – escala de Likert

Totalmente em
desacordo

Basicamente em
desacordo

Basicamente de
acordo

Totalmente de
acordo

• Consenso - > 70% das resposta nas categorias totalmente de
acordo ou totalmente em desacordo
•

Maioria Qualificada -> 70 % das respostas nas categorias
totalmente de acordo + basicamente de
acordo ou totalmente em desacordo +
basicamente em desacordo

• Sem consenso -> restantes classificações

§ Base Dados do GESCAT – 93
§ Base Dados Encontro Primavera – 271
§ Repetidos entre as 2 bases – 23
§ Total envios – 341
§ Total respostas obtidas 1ª ronda – 49
§ Respostas membros GESCAT – 22
§ Respostas participantes EP – 27
§ Total respostas obtidas 2ª ronda – 30

§ 128 Afirmações
§ 6 Blocos
§ Aspetos gerais
§ Terapia de longa duração (2-6 meses)
§ Terapia prolongada (> 6 meses)
§ Recorrência de trombose e episódios hemorrágicos
§ Situações especiais
§ Profilaxia da trombose

§ Taxa de resposta 1ª volta – 14%

§

Taxa de resposta 2ª volta – 61%

Bloco 1

Aspetos Gerais

Aspetos Gerais
Aspetos Gerais (1/31)

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo
de acordo
desacordo

O diagnóstico de doença
tromboembólica tem um
impacto na qualidade de
vida de doentes com
cancro

0%

4%

2%

94%

Na minha prática clínica
habitual, uso
instrumentos que medem
a qualidade de vida dos
meus pacientes com
cancro e doença
tromboembólica venosa

7%

33%

40%

20%

Aspetos Gerais
Adesão à terapêutica
(2/31)

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo
de acordo
desacordo

A falta de adesão
terapêutica aumenta a
recorrência de DTEV

0%

4%

20%

76%

Na minha prática clínica
diária, avalio a adesão ao
tratamento dos meus
pacientes com cancro e
DTV

0%

3%

37%

60%

Aspetos Gerais
Os tratamentos que
favorecem uma elevada
adesão à terapêutica são
(3/31):

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo

Heparinas de Baixo Peso
Molecular (HBPM)

7%

43%

47%

3%

Antagonista da Vitamina K
(AVK)

7%

43%

40%

10%

Anticoagulantes orais de
ação direta (DOACs)

0%

3%

30%

67%

Meias de compressão
elásticas

20%

40%

37%

3%

§ O diagnóstico de doença tromboembólica tem um impacto na
qualidade de vida de doentes com cancro (consenso);
§ A falta de adesão terapêutica aumenta a recorrência de DTEV
(consenso);
§ Na minha prática clínica diária, avalio a adesão ao tratamento
dos meus pacientes com cancro e DTV (97%);
§ Os tratamentos que favorecem uma elevada adesão à
terapêutica são DOACs (97%).

Bloco 2

Terapia de Longa
Duração
(2-6 meses)

Terapia de Longa Duração
Tratamento da doença
tromboembólica venosa
(4/31):

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo

Dose completa de HBPM
uma vez ao dia.

7%

27%

33%

33%

Dose completa de HBPM
duas vezes ao dia.

7%

20%

40%

33%

Redução em 25% da dose
completa de HBPM.

40%

50%

7%

3%

Terapia de Longa Duração
Qual o anticoagulante de
eleição durante os meses 2Totalmente
6 de tratamento para
Basicamente Basicamente Totalmente
em
neoplasias sólidas que não
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
estão sob quimioterapia?
(5/31):
HBPM

0%

14%

14%

71%

AVK

27%

30%

33%

10%

DOACs

13%

20%

47%

20%

§ O anticoagulante de eleição durante os meses 2-6 de
tratamento para neoplasias sólidas que não estão sob
quimioterapia é HBPM ( 95% em ESP existe consenso).
§ 90% dos peritos discordam com redução em 25% da dose
completa de HBPM no tratamento da doença tromboembólica
venosa

Bloco 3

Terapia
Prolongada
(> 6meses)

Terapia de Prolongada
Nos doentes com cancro
Totalmente
ativo, pode considerar-se
Basicamente Basicamente Totalmente
em
prolongar o tratamento para
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
além dos 6 meses? (7/31)
Em todos os doentes que não
tenham fatores de alto risco
hemorrágico ou contraindicação do uso de
anticoagulantes.
Nos doentes com
antecedentes de DTV antes do
episódio atual.

0%

13%

47%

40%

0%

3%

47%

50%

Terapia de Prolongada
Nos doentes com cancro
Totalmente
ativo, pode considerar-se
Basicamente Basicamente Totalmente
em
prolongar o tratamento para
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
além dos 6 meses? (7/31)

Nos doentes que estão sob
quimioterapia potencialmente
trombogénica
Nos doentes que possuem
outros fatores de risco de
trombose, para além do
cancro.

0%

3%

43%

53%

0%

0%

43%

57%

Terapia de Prolongada
Em doentes com cancro
avançado com resposta à
quimioterapia ou em remissão
completa com risco baixo ou
moderado de recorrência de
Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
Doença Tromboembólica Venosa
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
Profunda, qual deverá ser a
atitude em relação ao
tratamento anticoagulante após
6 meses? (10/31)
Parar o tratamento
anticoagulante.

10%

23%

43%

23%

Reduzir a dose profilática de
HBPM

20%

37%

37%

7%

Reduzir 25% a dose de HBPM

40%

43%

17%

0%

Terapia de Prolongada
Em doentes com cancro
avançado com resposta à
quimioterapia ou em remissão
completa com risco baixo ou
moderado de recorrência de
Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
Doença Tromboembólica Venosa
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
Profunda, qual deverá ser a
atitude em relação ao
tratamento anticoagulante após
6 meses? (10/31)
Continuar o tratamento com
HBPM em doses terapêuticas
completas

20%

57%

20%

3%

Substituição de HBPM por
dicumarínicos

53%

23%

20%

3%

Tratamento com NOACs

23%

30%

43%

3%

Terapia de Prolongada
Quando não podem utilizar as
HBPM no tratamento de um
Tromboembolismo Venoso, que
Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
anticoagulante deve ser
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
administrado a doentes com
cancro? (11/31)
A experiência com os AVK sugere
que são melhores que os DOACs.

17%

57%

20%

7%

Os DOACs parecem ser melhores
do que os AVK

3%

30%

57%

10%

Nem os AVK, nem os DOACs são
adequados.

47%

37%

13%

3%

Terapia de Prolongada
Em que perfil de doentes
indicaria o tratamento
Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
prolongado passados 6 meses?
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
(12/31)
Nos doentes com cancros
metásticos ativos.

0%

7%

57%

37%

Nos doentes com cancros
metásticos ativos em tratamento
com quimioterapia.

0%

7%

40%

53%

Nos doentes que estão sob
tratamento com agentes
antiangiogénicos ou outros
associados a alto risco de
trombose.

0%

3%

47%

50%

Terapia de Prolongada
Em que perfil de doentes
indicaria o tratamento
Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
prolongado passados 6 meses?
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
(12/31)
Em doentes com cancro do
pâncreas ou estômago,
metastático ou recorrente.

0%

10%

47%

43%

Em doentes com cancro do
pulmão, ginecológico, germinal
ou linfoma.

0%

7%

70%

23%

Em doentes com trombose
venosa residual evidenciada pelo
eco doppler aos 6 meses.

0%

23%

47%

30%

Terapia de Prolongada
Em doentes com cancro ativo e
alto risco de Doença
Tromboembólica Venosa sem
risco de hemorragia, considera Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
esta opção terapêutica
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
adequada, para além dos
primeiros 6 meses? (8/31)
Substituição de HBPM por
dicumarínicos

20%

47%

20%

13%

Substituição de HBPM por NOACs

7%

33%

43%

17%

O tratamento não deve ser
mantido

70%

23%

3%

3%

Terapia de Prolongada
Em doentes com cancro ativo e
alto risco de Doença
Tromboembólica Venosa sem
risco de hemorragia, considera Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
esta opção terapêutica
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
adequada, para além dos
primeiros 6 meses? (8/31)

Dose completa de HBPM

3%

20%

50%

27%

HBPM com doses profilática alta

7%

23%

53%

17%

Redução de 25% na dose de
HBPM

17%

60%

23%

0%

Terapia de Prolongada
Em doentes com alto risco de
Doença Tromboembólica Venosa
com risco de hemorragia ,
Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
considera esta opção terapêutica
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
adequada, para além dos
primeiros 6 meses (9/31)

Dose completa de HBPM

10%

43%

40%

7%

HBPM com dose profilática altas

7%

20%

60%

13%

Redução de 25% na dose de
HBPM

20%

30%

47%

3%

Terapia de Prolongada
Em doentes com alto risco de
Doença Tromboembólica Venosa
com risco de hemorragia ,
Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
considera esta opção terapêutica
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
adequada, para além dos
primeiros 6 meses (9/31)
Substituição de HBPM por
dicumarínicos

43%

43%

13%

0%

Substituição de HBPM por NOACs

20%

47%

30%

3%

O tratamento não deve ser
mantido

43%

40%

13%

3%

§ Nos doentes com cancro ativo, pode considerar-se prolongar o
tratamento para além dos 6 meses nos doentes:
§ Que não tenham fatores de alto risco hemorrágico ou contraindicação do uso de anticoagulantes (87%);
§ Com antecedentes de DTV antes do episódio atual (97%);
§ Que estão sob quimioterapia potencialmente trombogénica
(96%);
§ Que possuem outros fatores de risco de trombose, para além
do cancro (100%)

§ O tratamento prolongado passados 6 meses é indicado em doentes
com:
§ Cancros metásticos ativos (94%);
§ Cancros metásticos ativos em tratamento com quimioterapia
(93%);
§ Sob tratamento com agentes antiangiogénicos ou outros
associados a alto risco de trombose (97%);
§ Cancro do pâncreas ou estômago, metastático ou recorrente
(90%);
§ Cancro do pulmão, ginecológico, germinal ou linfoma (93%).

§

O tratamento não deve ser mantido, para além dos 6 meses,
em doentes com cancro ativo e alto risco de doença
tromboembólica venosa sem risco de hemorragia (consenso)

§

A substituição de HBPM por dicumarínicos em doentes com
alto risco de Doença Tromboembólica Venosa com risco de
hemorragia é uma opção terapêutica adequada (86%)

Bloco 4

Recorrência
de trombose
e episódios
hemorrágicos

Recorrência
Se o doente teve um episódio
hemorrágico agudo, quando
Totalmente Basicamente Basicamente Totalmente
reintroduziria a anticoagulação
em desacordo em desacordo de acordo de acordo
(6/31)?
Quando o episódio hemorrágico
estivesse solucionado, nas
mesmas doses que recebia antes
do episódio.
Quando o episódio hemorrágico
estivesse solucionado, reduzindo
a dose que recebia antes do
episódio.
Só quando se tivesse resolvido a
causa da hemorragia, nas
mesmas doses que recebia antes
do episódio.

7%

33%

40%

20%

10%

43%

37%

10%

3%

40%

33%

23%

Recorrência
Se o doente teve um episódio
hemorrágico agudo, quando
Totalmente Basicamente Basicamente Totalmente
reintroduziria a anticoagulação
em desacordo em desacordo de acordo de acordo
(6/31)?
Só quando se tivesse resolvido a
causa da hemorragia, reduzindo
as doses que recebia antes do
episódio.
Não reintroduziria, mesmo
quando terminado o episódio
hemorrágico.

7%

53%

40%

0%

57%

37%

0%

7%

Recorrência
Considera esta opção
terapêutica adequada em Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
trombose recorrente ANTES
em
em desacordo de acordo de acordo
DOS 3 MESES num doente desacordo
com cancro ativo? (13/31)
Tratados com doses não
completas de HBPM,
aumentam para doses
completas.
Tratados com doses
completas de HBPM,
aumentam as doses em 25%.

3%

0%

37%

60%

7%

30%

23%

40%

Tratados com doses
completas de HBPM, mudar
para um padrão a cada 12
horas.

7%

20%

53%

20%

Tratados com doses
completas de HBPM, mudar
para outra HBPM.

17%

50%

27%

7%

Recorrência
Considera esta opção
terapêutica adequada em
trombose recorrente ANTES DOS Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
3 MESES num doente com
cancro ativo? (13/31)
Tratados com doses completas de
HBPM, ajustar a dose de acordo
com a atividade antiXa.

7%

17%

40%

37%

Tratados com doses completas de
HBPM, adicionar um
antiagregante plaquetário.

40%

37%

23%

0%

Tratados com doses completas de
HBPM, mudar para um NOAC.

33%

40%

23%

3%

Recorrência
Considera esta opção
terapêutica adequada em
Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
trombose recorrente APÓS 3
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
MESES num doente com
cancro ativo? (14/31)
Tratados com doses não
completas de HBPM,
aumentam para doses
completas.
Tratados com doses completas
de HBPM, aumentam as doses
em 25%.

0%

0%

40%

60%

7%

27%

30%

37%

Tratados com doses completas
de HBPM, mudar para um
padrão a cada 12 horas.

10%

17%

47%

27%

Tratados com doses completas
de HBPM, mudar para outra
HBPM.

17%

47%

30%

7%

Recorrência
Considera esta opção
terapêutica adequada em
trombose recorrente APÓS 3
Totalmente Basicamente Basicament Totalmente
MESES num doente com cancro em desacordo em desacordo e de acordo de acordo
ativo? (14/31)
Tratados com doses completas de
HBPM, ajustar a dose de acordo
com a atividade antiXa.

7%

13%

40%

40%

Tratados com doses completas de
HBPM, adicionar um
antiagregante plaquetário.

43%

37%

20%

0%

Tratados com doses completas de
HBPM, mudar para NOAC.

33%

40%

20%

7%

Recorrência
No caso de usar doses supraterapêuticas após uma
Totalmente Basicamente Basicamente Totalmente
recorrência, por quanto tempo
em desacordo em desacordo de acordo de acordo
manteria essa dose? (15/31)

Durante 2 semanas.

23%

50%

27%

0%

Durante 4 semanas.

20%

43%

27%

10%

Até finalizar os 6 meses de
tratamento.

13%

20%

43%

23%

§ Se o doente teve um episódio hemorrágico agudo não
reintroduziria a anticoagulação, mesmo quando terminado o
episódio hemorrágico (94%);
§ Nos doentes com cancro ativo e trombose recorrente antes dos
3 meses, com doses não completas de HBPM, devem aumentar
HBPM para doses completas (97%);
§ Nos doentes com cancro ativo e trombose recorrente depois dos
3 meses, com doses não completas de HBPM, devem aumentar
HBPM para doses completas(100%).

Bloco 5

Situações especiais

Situações Especiais
No tratamento anticoagulante da
DTV em alguns tipos de tumores
intracranianos que apresentam Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
maior risco de hemorragia
em desacordo de acordo
de acordo
desacordo
intracraniana, qual é o
tratamento adequado? (16/31)
Em doses completas HBPM
durante 6 meses, desde que não
haja outros fatores que
aumentem o risco de hemorragia.

0%

20%

60%

20%

Reduzir para metade da dose a
partir do 2º mês.

10%

60%

30%

0%

Usar desde o início doses
pequenas, embora não haja
outros fatores que aumentem o
risco de hemorragia.

23%

63%

13%

0%

DOACs.

23%

50%

23%

3%

Situações Especiais
No tratamento anticoagulante
de Doença Tromboembólica
Venosa em alguns tipos de
tumores com metástases que Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
apresentam um risco
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
aumentado de hemorragia
intracraniana, qual o
tratamento adequado? (17/31)
Doses completas HBPM
durante 6 meses, sempre que
não haja outros fatores que
aumentem o risco de
hemorragia.

0%

20%

50%

30%

Reduzir para metade da dose a
partir do 2º mês.

17%

60%

23%

0%

Situações Especiais
No tratamento anticoagulante
de Doença Tromboembólica
Venosa em alguns tipos de
tumores com metástases que Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
apresentam um risco
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
aumentado de hemorragia
intracraniana, qual o
tratamento adequado? (17/31)
Usar desde o início doses
pequenas, mesmo que não
existam fatores que aumentem
o risco de hemorragia.

20%

67%

13%

0%

Filtro de veia cava.

20%

43%

30%

7%

Situações Especiais
Tratamento da Doença
Tromboembólica Venosa em
doentes com insuficiência
renal moderada/severa e
cancro (19/31)

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo

As HBPM devem ser utilizadas
com precaução.

0%

7%

50%

43%

As HBPM com maior PM têm
menor risco de acumulação e
de hemorragia.

13%

23%

37%

27%

A monitorização da atividade
anti-Xa melhora a segurança da
utilização de HBPM.

0%

17%

57%

27%

Situações Especiais
Tratamento da Doença
Tromboembólica Venosa em
doentes com insuficiência
renal moderada/severa e
cancro (19/31)
A tinzaparina não se acumula em
doentes com insuficiência renal com
ClCr < 30 mil/min e poderia ser a
HBPM de eleição nestes doentes,
especialmente se tiveram cancro.
Em doentes com insuficiência renal
com ClCr < 30 mil/min não se
recomenda o tratamento com de
dose completas com HBPM.
Em doentes com insuficiência renal
com ClCr < 30 mil/min é mais
adequada a utilização de heparina
não fraccionada do que qualquer
uma das HBPM.

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo

3%

3%

57%

37%

3%

13%

57%

27%

10%

43%

37%

10%

Situações Especiais
Em doentes com cancro,
considera-se recomendável o Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
uso de trombolíticos nas
em
em desacordo de acordo de acordo
seguintes situações (20/31) desacordo

Embolias pulmonares com
disfunção ventricular severa

0%

3%

40%

57%

Trombose iliofemoral massiva

0%

17%

40%

43%

Situações Especiais
Na Doença Tromboembólica
Totalmente
Venosa associada a um cateter
Basicamente Basicamente Totalmente
em
venoso central (21/31)
em desacordo de acordo
de acordo
desacordo
A TVP sintomática associada ao
catéter venoso central deve
confirmar-se mediante
ultrasonografia doppler.
Se não se confirmar por ultrasonografia deve realizar-se
venografia ou TAC com
contraste.
Além da ultra-sonografia, seria
aconselhável realizar outros
exames complementares
(venografia ou TC com
contraste).

3%

3%

50%

43%

0%

3%

70%

27%

3%

50%

40%

7%

Situações Especiais
Na Doença Tromboembólica
Totalmente
Venosa associada a um cateter
Basicamente Basicamente Totalmente
em
venoso central (21/31)
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
Numa trombose venosa
profunda dos membros
superiores axilar ou mais
proximal, deve-se realizar uma
monitorização mais completa
(por exemplo, ultra-sonografia
em série) do que numa
trombose mais distal.
A trombólise é recomendada
em casos de trombose
refratária e muito extensa que
não progride após a remoção
do cateter.

0%

23%

70%

7%

0%

37%

53%

10%

Situações Especiais
No tratamento da TEV
associada ao cateter venoso
central (22/31)

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo

Deve realizar-se com HBPM
durante 3-6 meses.

3%

7%

47%

43%

Deve iniciar-se com HBPM e
passar a antagonista da
vitamina K posteriormente.

17%

53%

27%

3%

Deve realizar-se com NOACs
durante 3-6 meses.

20%

40%

40%

0%

Situações Especiais
No tratamento da TEV
associada ao cateter venoso
central (22/31)

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo

A eficácia dos NOACs é
similar às HBPM.

17%

33%

43%

7%

A relação benefício/risco dos
NOACs é similar à das HBPM.

20%

37%

43%

0%

Situações Especiais
Relativamente ao tratamento
dos doentes com Doença
Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
Tromboembólica Venosa
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
incidental (18/31)

Eles devem ser tratados como
doentes com de TEV
sintomática.

0%

17%

40%

43%

A terapia profilática com HBPM
é aceitável nestes doentes.

10%

43%

40%

7%

Aqueles que são subsegmentais
e únicos, podem não ser
tratados.

23%

50%

27%

0%

§ No tratamento da Doença Tromboembólica Venosa em doentes
com insuficiência renal moderada/severa e cancro:
§ As HBPM devem ser utilizadas com precaução (93%);
§ A tinzaparina não se acumula em doentes com insuficiência
renal com ClCr < 30 mil/min e poderia ser a HBPM de
eleição nestes doentes, especialmente se tiveram cancro
(94%)
§ Em doentes com cancro, considera-se recomendável o uso de
trombolíticos

em

embolias

ventricular severa (97%);

pulmonares

com

disfunção

§ Na Doença Tromboembólica Venosa associada a um cateter
venoso central:
§ A TVP sintomática deve ser confirmada mediante
ultrasonografia doppler (93%);
§ Se não se confirmar por ultra-sonografia deve realizar-se
venografia ou TAC com contraste (97%);
§ No tratamento da TEV associada ao cateter venoso central o
tratamento deve realizar-se com HBPM durante 3-6 meses
(90%).

Bloco 6

Profilaxia da
Trombose

Profilaxia da Trombose
Profilaxia da Doença
Tromboembólica Venosa
(23/31)
Fazer profilaxia com HBPM em
todos os doentes oncológicos
sob tratamento com
quimioterapia sempre que não
exista contra-indicação.
Fazer profilaxia com HBPM nos
doentes que apresentem
outros fatores de risco
associados.
O score de Khorana não é
suficientemente útil para
orientar para a profilaxia com
anticoagulação.

Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo

43%

43%

13%

0%

0%

10%

73%

17%

3%

33%

47%

17%

Profilaxia da Trombose
A profilaxia antitrombótica
durante a hospitalização por Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
situações médicas agudas em
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
doentes com cancro está
indicada (25/31):
Se existir mobilidade reduzida e
ausência de hemorragia ou
outras contraindicações para
HBPM durante toda a
hospitalização.
Em todos os doentes com
hospitalização superior a 1
semana e outros fatores de
risco, como a imobilidade.
Em todos os doentes sem risco
de hemorragia ou outras
contra-indicações, com HBPM
enquanto persistir o processo
agudo que motivou a
hospitalização.

3%

0%

27%

70%

3%

3%

40%

53%

3%

23%

33%

40%

Profilaxia da Trombose
A dose profilática de alto risco
é a adequada em doentes
Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
oncológicos hospitalizados
em
em desacordo de acordo de acordo
com indicação de profilaxia desacordo
antitrombótica (26/31):

Com cancro do pâncreas

0%

0%

47%

53%

Com cancro do pulmão

0%

3%

50%

47%

Com cancro do cólon

0%

37%

47%

17%

Profilaxia da Trombose
A dose profilática de alto risco
é a adequada em doentes
Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
oncológicos hospitalizados
em
em desacordo de acordo de acordo
com indicação de profilaxia desacordo
antitrombótica (26/31):

Com cancro da mama

3%

33%

50%

13%

Com glioblastoma

0%

40%

37%

23%

Com cancro do estômago

0%

17%

50%

33%

Profilaxia da Trombose
Nos pacientes com cancro
submetido a cirurgia e na
Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
ausência de contraindicação,
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
profilaxia antitrombótica
(27/31)
Em cirurgias major realizadas
por laparotomia, laparoscopia
ou toracotomia > 30 minutos, é
indicado por 7-10 dias.
Em caso de cirurgia major os
doentes submetidos
laparoscopia podem fazer
profilaxia durante 10-30 dias.
Em caso de cirurgia major dos
doentes submetidos a
laparotomia recomenda-se
alcançar os 30 dias.

20%

17%

37%

27%

0%

17%

40%

43%

0%

10%

40%

50%

Profilaxia da Trombose
Nos pacientes com cancro
submetido a cirurgia e na
Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
ausência de contraindicação,
em
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
profilaxia antitrombótica
(27/31)
Deve manter-se por 30 dias em
doentes submetidos a cirurgia
abdominal ou pélvica.

0%

3%

50%

47%

Deve manter-se por 30 dias em
doente obesos.

0%

13%

60%

27%

Deve manter-se por 30 dias em
doentes com antecedentes de
trombose.

0%

3%

57%

40%

Profilaxia da Trombose
Qual é o fármaco de eleição
para realizar profilaxia de
Doença Tromboembólica
Venosa nos doentes com
Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
mieloma múltiplo em
em
tratamento ambulatório com
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
talidomida ou lenalidomida
associada a quimioterapia ou
corticóides? (28/31)

HBPM

0%

3%

50%

47%

Varfarina

23%

60%

17%

0%

Aspirina

27%

47%

27%

0%

Profilaxia da Trombose
Em que doentes ambulatórios
Totalmente
com tumores sólidos e
Basicamente Basicamente Totalmente
em
quimioterapia é indicada a
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
tromboprofilaxia? (29/31)

Em todos aqueles com fatores
de alto risco de trombose.
A quimioterapia não implica por
si mesma a necessidade de
tromboprofilaxia pelo que
apenas se dará a doentes muito
selecionados com outros
fatores de risco.
Estaria indicada
fundamentalmente em doentes
com cancro do pâncreas,
estomâgo e pulmão avançados
quando o risco de hemorragia é
baixo.

0%

3%

60%

37%

0%

20%

53%

27%

0%

20%

57%

23%

Profilaxia da Trombose
Num doente sem risco de
hemorragia, deve ser prescrita
a mesma trombofilaxia em
Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
todos os casos ou deve-se
em
em desacordo de acordo
de acordo
individualizar a terapêutica de
desacordo
acordo com o risco de Doença
Tromboembólica Venosa de
cada doente? (30/31)
Deve individualizar-se.

3%

3%

40%

53%

O padrão/terapia está bem
estabelecido e é o mesmo
em todos os doentes.

33%

47%

17%

3%

Profilaxia da Trombose
Em relação à previsão do score Totalmente
Basicamente Basicamente Totalmente
prognóstico de Khorana
em
em desacordo de acordo de acordo
(24/31)
desacordo
Muitos doentes que acabam
por desenvolver uma trombose
são classificados como sendo
de baixo risco.
Carece
de
sensibilidade
suficiente
para
prever
trombose.

0%

17%

67%

17%

0%

20%

60%

20%

Profilaxia da Trombose
A profilaxia de Doença
Totalmente
Tromboembólica Venosa
Basicamente Basicamente Totalmente
em
associada ao cateter é indicada
em desacordo de acordo de acordo
desacordo
(31/31)

Nos doentes com outros
fatores de risco de trombose.

7%

3%

73%

17%

Não se recomenda o uso
sistemático de
tromboprofilaxia
farmacológica.

0%

13%

37%

50%

§ É adequado fazer profilaxia da Doença Tromboembólica Venosa
com HBPM em todos os doentes oncológicos sob tratamento
com quimioterapia sempre que não exista contra-indicação
(86%)
§ É adequado fazer profilaxia da Doença Tromboembólica Venosa
com HBPM nos doentes que apresentem outros fatores de risco
associados (90%);

§ A profilaxia antitrombótica durante a hospitalização por
situações médicas agudas em doentes com cancro está indicada:
§ Se existir mobilidade reduzida e ausência de hemorragia ou
outras contraindicações para HBPM durante toda a
hospitalização (consenso);
§ Em todos os doentes com hospitalização superior a 1
semana e outros fatores de risco, como a imobilidade
(93%);

§ HBPM é o fármaco de eleição para realizar profilaxia de Doença
Tromboembólica Venosa nos doentes com mieloma múltiplo em
tratamento ambulatório com talidomida ou lenalidomida
associada a quimioterapia ou corticóides (97%);

§ A dose profilática de alto risco é a adequada em doentes
oncológicos

hospitalizados

com

antitrombótica:
§ Com cancro do pâncreas (100%);
§ Com cancro do pulmão (97%);

indicação

de

profilaxia

§ Nos pacientes com cancro submetido a cirurgia e na ausência de
contraindicação, profilaxia antitrombótica:
§ Em caso de cirurgia major dos doentes submetidos a
laparotomia recomenda-se alcançar os 30 dias (90%);
§ Deve manter-se por 30 dias em doente obesos (90%);
§ Deve manter-se por 30 dias em doentes com antecedentes
de trombose (97%);

§ Em que doentes ambulatórios com tumores sólidos e
quimioterapia é indicada a tromboprofilaxia em todos aqueles
com fatores de alto risco de trombose (97%)
§ Num doente sem risco de hemorragia, a trombofilaxia deve ser
individualizada (93%)
§ A profilaxia de Doença Tromboembólica Venosa associada ao
cateter é indicada nos doentes com outros fatores de risco de
trombose (90%)

Estudo Português
§ 31 questões e 128 opções de resposta
§ 5 consensos (4%)
§ 83 maiorias qualificadas (65%)

Estudo Português
§ 31 questões e 128 opções de resposta
§ 5 consensos (4%)
§ 83 maiorias qualificadas (65%)
Estudo Espanhol
§ 27 questões e 113 opções de resposta
§ 31 consensos (27,43%)
§ 69 maiorias qualificadas (61,06%)

Índice de Concordância Portugal-Espanha
§ Consenso = 80,00%
§ Maioria qualificada = 89,04%

- O diagnóstico de doença tromboembólica tem um
impacto na qualidade de vida de doentes com cancro
– PT e ESP
- A falta de adesão terapêutica aumenta a recorrência
de DTEV – PT e ESP
- O anticoagulante de eleição durante os meses 2-6 de
tratamento para neoplasias sólidas que não estão sob
quimioterapia é HBPM - PT e ESP

- Em doentes com cancro ativo e alto risco de Doença
Tromboembólica Venosa sem risco de hemorragia o
tratamento deve ser mantido – PT
- A profilaxia antitrombótica durante a hospitalização
por situações médicas agudas em doentes com cancro
está indicada se existir mobilidade reduzida e
ausência de hemorragia ou outras contraindicações
para HBPM durante toda a hospitalização. PT e ESP

