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TEV Não Provocado:

• > 40% TEV

• 1 em cada 10 doente terão diagnóstico de cancro no ano seguinte

• 60% diagnóstico ocológico breve apos TEV Não Provocado (TEV-NP).

• Risco diminui até se aproximar ao da população geral após 1ano.



Até onde ir na investigação? 



SOME Trial
Screening for Occult Malignancy in Patients with Idiopathic

Venous Thromboembolism

• TC abdomnio-pélvica (TC-AP) + Investigação sumária

• Apenas Investigação sumária

• Anamnese completa

• Exame físico

• Estudo analítico: hemograma, creatinina, ionograma e perfil hepático

• Raio-X toráx

• Rastreio adequado ao sexo do doente:

• Feminino: citologia cervico-vaginal e exame ginecológico (18-70anos) e mamografia (>50anos)

• Masculino: exame prostático e antigénio específico prostático (PSA) (>40anos)



SOME Trial

• Tipo de Estudo:

• Multicentrico, randomizado,
aberto comparativo

• Período:

• Outubro de 2008 a Abril de
2014

• Amostra:

• 3186 doentes analisados,
sendo incluidos 862 doentes.

• Outcome primário:

• diagnóstico de novo de
doença oncológica em 1 ano
de seguimento em doentes
cujo rastreio inicial foi
negativo.



SOME Trial

Resultados

Diagnóstico Oncológico:

• Amostra total (854doentes):

• 33doentes: 3.9% (95% CI, 2.8 to 5.4)

• Grupo TAC (423 doentes):

• 19 doentes: 4.5% (95% CI, 2.9 to 6.9)

• Grupo Investigação sumária (431 doentes):

• 14doentes: 3.2% (95% CI, 1.9 to 5.4)



SOME Trial

Conclusões:

• Adição de TC-AP não apresentou benefício clínico significativo:

• Não aumentou o dignóstico de CPD

• Não encurtou o tempo até ao dignóstico

• Não houve redução de mortalidade



MVTEP trial:

• Tipo de Estudo: Multicentrico, randomizado

• Objectivo: Avaliar benefício de adicionar 18F-FDG PET/ CT à

investigação sumária na sensibilidade de diagnóstico de CPD

• Período: Março de 2009 a Agosto de 2012

• Amostra: 399Doentes com ≥ 18anos com TEV-NP

• Método: Aleatorização 1:1, com 2 anos de seguimento



MVTEP trial:

• Grupo Investigação sumária:

• Anamnese, Exame físico Estudo analítico:

hemograma, velocidade de sedimentaçao ou

PCR, transaminases e fosfatase alcalina e

calico, Raio-X Toráx e Rastreios adequados a

idade e sexo (Feminino: Citologia cervico-vaginal e >

50 anos; mamografia e Masculino > 50 anos: PSA)

• Grupo PET / CT:

• Investigação sumária + PET



MVTEP trial:

Resultados

• Diagnóstico:

• Grupo PET: 92 % (95% CI 65–99)

• Grupo investigação sumária: 31% (95% CI 13–58)

• Estadio avançado ao dignóstico:

• Group PET: 5 doentes (42%)

• Grupo Investigação sumária: 7 doentes (54%)

• P=0.70

• Diagnóstico apesar de investigação sem alterações:

• Grupo PET: 1 doente (0.5%)

• Grupo Investigação sumária: 9 doentes (4./%)

• Diferença risco: 4.1%, 95% CI 0.8 to 8.4, P=0.01



MVTEP trial:

Conclusão:

• Adição de PET/CT à investigação básica após TEV-NP

não levou a um aumento na taxa de diagnóstico.

• No entanto, risco de diagnóstico subsequente foi

menor nos doentes que foram estudados ad inicium por

PET/CT.



SOME-IT
Screening for Occult Malignancy in Patients with Symptomatic Idiopathic

Venous Thromboembolism - Italian Prospective Trial

Objectivo:

• Aferir se uma investigação mais exustiva é capaz de identificar CPD numa

fase mais precoce e assim aumentar possibilidades terapêuticas e melhorar o

prognóstico.

• Investigação mais exustiva:

• TC abdomino-pelvica, Endoscopia digestive alta e baixa, Marcadores tumorais,

Citologia expectoração, e rastreio adequados ao sexo do doente:

• Feminino: Mamografia e Citologia cervico-vaginal

• Masculino: PSA e Ecografia prostática transabdominal



SOME-IT

Resultados

• Uma investigação mais extensa é capaz de identificar maioria dos CPD

com alto grau de sensibilidade.

• Investigação mais extensa permitiu uma identificação mais cedo de

CPD e em estadios mais precoces.

• No entanto não houve diferença na sobrevivência global.



TEV-NP

1% - 4% CPD



Recomendações ESMO:

• Sem dados que demonstrem uma vantagem no sobrevivência global na
recorrência a métodos invasivos para o diagnóstico ou seguimento intesivo.

• Exames recomendados:

• Exame Físico

• POF

• Rx Torax

• Consulta urologia / ginecologia

• Apenas em casos de alto nivel suspeição [II, C]

• TAC

• Endoscopia Digestiva

• Marcadores tumorais



• TEV-NP pode ser 1º sinal de CPD (maior risco no 1º ano).

• Investigação simples é pode ser considerada para maioria 

dos doentes.

• Exames mais exaustivos (PET / TC) não mostraram benefício 

na mortalidade a curto prazo, mas o risco de diagnóstico 

subsequente é menor.

• Necessária mais investigação.

Conclusão



Menos é Mais
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