Fluxograma para avaliação de risco de tromboembolismo venoso em pacientes clínicos
Recomendação válida para todos os tipos de cirurgia - geral, vascular, ginecológica, urológica, laparoscópica, bariátrica,
torácica, cardíaca, cabeça e pescoço, ortopédica, neurológica e de trauma.

* Cirurgias de Pequeno Porte incluem cirurgias endoscópicas, laparoscópicas, oftalmológicas, superficiais (mama,
plástica, dermatológicas), cesárea, a maioria das cirurgias de cabeça e pescoço, procedimentos ginecológicos e
urológicos simples, como retirada de cisto ovariano ou ressecção transuretral de próstata, cirurgias ortopédicas de
ombro ou membros superiores, cirurgias de membros inferiores distais ao joelho, artroscopia de joelho,
procedimentos vasculares não complicados, etc., DESDE QUE tenham duração inferior a 120 minutos e não tenham
restrição de mobilidade. Pacientes com mobilidade reduzida ou fatores de risco adicionais significativos, a critério
clínico, deverão ser avaliados individualmente.
§ Cirurgias Oncológicas Curativas se aplicam para procedimentos cirúrgicos em pacientes portadores de neoplasia
maligna abdominal ou tóracica com objetivo curativo de doença.
†Fatores de Risco Adicionais são os mesmos observados para pacientes clínicos, disponíveis no corpo do texto
deste protocolo.
Adaptado de
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