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TROMBÓLISE NA EMBOLIA PULMONAR MACIÇA E SUB-MACIÇA
I. INTRODUÇÃO: Nos pacientes com diagnostico de tromboembolismo pulmonar
(TEP), a terapêutica trombolítica esta indicada na presença de hipotensão ou
choque1. Evidências passadas indicam que o prognóstico dos pacientes com
comprometimento hemodinâmico era muito adverso. Nos casos de TEP maciça
ou sub maciça, com estabilidade hemodinâmica, a evolução é favorável, e a
mortalidade baixa, quando se usa anticoagulantes. Estudos observacionais
concluíram que a disfunção ventricular direita seria indicativa de mau prognóstico
nestes pacientes2,3. Entretanto, há que se considerar a baixa mortalidade nesta
população e a possibilidade de efeitos indesejados da trombólise (sequelas
neurológicas, choque), além de seu elevado custo, gerando controvérsias, a
cerca do emprego desta terapêutica nos casos de TEP sem comprometimento
hemodinâmico. Porém, alguns pacientes apresentavam alta taxa de insucesso
com a heparinização, necessitando de progressão da terapêutica (evolução para
choque, necessidade do uso de trombolítico em regime de salvamento). Estudo
evidenciou que o uso de trombolítico nestes pacientes, previne a deterioração
clinica e progressão da terapêutica4.
II. GRAU DE RECOMENDAÇÃO: 1B# e 1C**
III. ALGORITMO (Adaptado de Konstantinides S, et al4.):
Suspeita clínica de embolia pulmonar aguda
< 96 horas de início dos sintomas
Arteriografia pulmonar, ou
CT helicoidal, ou
Cintilografia de ventilação perfusão.

Heparina bolus EV
de 5000 UI
Hipotensão ou
choque cardiogênico

Pesquisar outros
diagnósticos
#

NÃO

Diagnóstico confirmado?

#

Heparina 1000UI/h
Anticoagulante VO D3

NÃO

SIM

Disfunção aguda de VD
ou hipertensão pulmonar
3

2

(ECO , CAP , ou arteriografia)
**

rTPA 100mg/2 horas
Heparina 1000UI/h
Anticoagulante VO D3

1

rTPA 100mg/2 horas
Heparina 1000UI/h
Anticoagulante VO D3

Sem instabilidade
hemodinâmica

1

SIM

1-Considerar contra-indicações para trombólise;
2-CAP: Cateter de artéria pulmonar ;
3-ECO: Ecocardiograma.

IV. CONCLUSÃO: Na TEP o uso de trombolítico em pacientes com
hipotensão/choque, e com estabilidade hemodinâmica, mas com disfunção
ventricular direita, esta associada a melhor evolução.
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