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RESUMO 

 

Guerra JCC. Fatores de risco hereditários e adquiridos na coagulação: 

impacto no desenvolvimento de eventos tromboembólicos em pacientes 

com lesão medular causada por trauma raquimedular. [Tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Objetivo: Avaliar o impacto de fatores de risco no desenvolvimento de 

eventos tromboembólicos em pacientes com lesão medular. Métodos: 

Estudo observacional, prospectivo e cruzado. Pacientes elegíveis (n=100) 

tinham lesão medular por trauma raquimedular e mais de 18 anos. O 

grau de lesão sensorial e motora foi avaliado com base na escala ASIA 

(ASIA Impairment Scale - AIS). Amostras de sangue foram coletadas 

para exames de coagulação, hemogramas, análises bioquímicas e 

laboratoriais. Exames de ultrassonografia foram realizados nos sistemas 

venosos superficial e profundo dos membros inferiores. Experimentos de 

PCR em tempo real foram realizados com o intuito de investigar 

mutações nos genes da protrombina (G20210A) e do fator V de Leiden 

(G1691A). Resultados: O principal achado deste estudo foi a maior 

ocorrência de Trombose Venosa Profunda (TVP) em pacientes com fator 

V de Leiden e hiperhomocisteinemia. Não houve associação entre Lesão 

Medular por TVP, Tromboembolismo Venoso (TEV) e trombofilia. Não 

houve também relação com lúpus anticoagulante e anti-cardiolipina. 

Conclusões: Houve importante diferença na incidência de TVP em 

pacientes com Lesão Medular, tanto aguda quanto crônica (após um ano 

da lesão). A investigação de trombofilia deve ter como base os fatores 

clínicos, fatores de risco para TVP e história familiar de trombose.  

 

Palavras-chave: tromboembolismo, lesão medular, trauma raquimedular, 

fator V de Leiden, hiperhomocisteinemia 

 



ABSTRACT 

 

Guerra JCC. Hereditary and acquired clinical risk factors in the 

coagulation: impact in the development of thromboembolic events in 

patients with spinal injury caused by spinal cord injury [Thesis]. “São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 

 

Objective: Evaluate the impact of risk factors in the development of 

thromboembolic events in patients with spinal cord injury. Design: 

Observational, prospective and cross study. Eligible patients (n=100) had 

spinal injury (SI) by spinal cord injury (SCI), older than 18 years of age. 

The degree of motor and sensory lesion was evaluated based on ASIA 

Impairment Scale (AIS). Blood samples were collected for coagulation 

exams, hemogram, laboratory and biochemical analyses. 

Ultrasonography analyzes were performed from deep and superficial 

venous systems of lower limbs. Quantitative real-time PCR experiments 

were performed in order to investigate mutations in the prothrombin 

(G20210A) and Leiden factor V (G1691A) genes. Results: The main 

finding of this study was the higher occurrence of Deep Venous 

Thromboembolism (DVT) in patients with Leiden factor V and hyper 

homocysteinemia. There was no association between SI for DVT, venous 

thromboembolism (VT) and thrombophilia. Also, there was no relation 

between lupus anticoagulant and anti-cardiolipin. Conclusions: There is 

an important difference in the incidence of DVT in patients with SI by 

acute SCI and after 1 year. The conduct of the investigation for 

thrombophilia should be based on clinical factors, risk factors for DVT and 

family history of thrombosis.  

Key Words: thromboembolism, spinal cord injury, Leiden factor V, hyper- 

homocysteinemia. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 TROMBOEMBOLISMO VENOSO 

 

O tromboembolismo venoso (TEV), que engloba a trombose 

venosa profunda (TVP) e a embolia pulmonar (EP), é considerado uma 

doença comum, com incidência anual de um a três casos por 1000 

indivíduos (AITO et al., 2002; SILVERSTEIN et al.,1998). 

Vários trabalhos têm mostrado os fatores de risco para TEV, 

incluindo idade, gênero feminino, fraturas pélvicas e das extremidades 

inferiores, dano cerebral traumático e lesão medular (PAFFRATH et al., 

2010; AZU et al., 2007; JONES et al., 2005). Outros fatores de risco 

adquiridos para TEV incluem hábitos sedentários e tabagismo, anti-

coagulante tipo lúpico, anticorpo anti-cardiolipina, hiperhomocisteinemia e 

aumento de fatores da coagulação, principalmente fator VIII e fator I 

(GREEN et al., 2003; BRANDT et al., 1995). A tabela 1 mostra uma 

análise dos fatores de risco para TEV em pacientes incluídos no 

American College of Surgeons National Trauma Data Bank (KNUDSON 

et al., 2004) 
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A hiperhomocisteinemia ocorre quando o rim deixa de excretar 

homocisteína ou quando defeitos metabólicos levam ao excesso de 

homocisteína na corrente sanguínea (SELHUB, 1999). A 

hiperhomocisteinemia modifica os mecanismos homeostáticos levando à 

trombose. Trabalhos mostram que o estado protrombótico observado na 

hiperhomocisteinemia surge devido a diferentes fatores, como disfunção 

endotelial, ativação da coagulação e também alterações na fibrinólise 

(KOLODZIEJCZYK et al., 2010). Na tabela 2 estão representadas 

algumas causas para hiperhomocisteinemia (LENTZ; HAYNES, 2004). 

p<0,001 para todos os fatores 
AIS, American Injury Scale, PS, pressão sanguínea 
Modificado de KNUDSON et al, 2004. 

Tabela 1. Fatores de risco significativos e razões de chances para 
tromboembolismo venoso desenvolvido pelo National Trauma Data 

Bank. 
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Além disso, diversos componentes genéticos também constituem 

fatores de risco para TEV. A maioria afeta as vias naturais de anti-

coagulação, em particular o sistema da proteína C (BERTINA et al., 1994; 

FRANCO et al., 1999b). Resistência à proteína C ativada é o estado de 

hipercoagulabilidade mais frequentemente associado ao desenvolvimento 

Modificado de LENTZ; HAYNES (2004). 

Tabela 2. Causas de hiperhomocisteinemia. 
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de TEV (BERTINA et al., 1994; TANG et al., 2012). É causada por uma 

mutação no gene do fator V de Leiden (FVL), em que ocorre a 

substituição de um único nucleotídeo (G1691A) no gene do fator V, 

promovendo a substituição do aminoácido Arg506Gln, o que provoca a 

ruptura do sítio de clivagem reconhecido pela proteína C ativada 

(FRANCO et al., 1999b). A mutação faz com que o Fator V fique 

resistente à clivagem e inativação pela proteína C ativada, condição 

conhecida como resistência à APC (SHAHEEN et al., 2012). A mutação 

só é encontrada em caucasianos, mas a sua prevalência varia entre os 

diferentes países (GREEN et al., 2003 a; FRANCO et al., 1999b). 

O FVL é a mais comum trombofilia herdada, com prevalência de 3 

a 7 % na população dos Estados Unidos, chegando a 50% em pacientes 

com TEV (REES et al., 1995; RIDKER et al., 1997; ROSENDAAL et al., 

1995). O Fator V possui papel fundamental tanto em vias pró-coagulantes 

quanto anticoagulantes e resulta em estado de hipercoagulabilidade tanto 

por aumentar a coagulação quanto por diminuir a anti-coagulação (JUUL 

et al., 2005; BERTINA et al., 1994; DAHLBÄCK, 1995). 

A segunda mutação mais frequente é a que ocorre na posição 3 na 

região não traduzida do gene da protrombina (G 20210 A) (FRANCO et 

al., 1999c). Alterações genéticas menos frequentes são as deficiências 

nas proteínas naturais anticoagulantes, como a antitrombina, proteína C 

e proteína S (SELIGSOHN; LUBETSKY, 2001). A figura 1 mostra os 

mecanismos principais envolvidos no controle normal da coagulação e 

trombofilias herdadas (SELIGSOHN; LUBETSKY, 2001).  
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Figura 1. Mecanismos principais envolvidos no controle normal da 
coagulação e trombofilias herdadas. O controle da coagulação é 
obtido pela via da proteína C e antitrombina. Na via da proteína C, 
trombina ligada à trombomodulina ativa a proteína C, que inativa os 
fatores V e VIII ativados na presença da proteína S, diminuindo a 
produção de trombina. A neutralização da trombina ocorre pela 
antitrombina ligada ao heparan sulfato. Nas trombofilias herdadas, a 
deficiência de antitrombina, proteínas C ou S, elevada atividade do 
fator V ou atividade aumentada da protrombina resulta em redução da 
neutralização de trombina ou aumento na geração de trombina. 
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Embora vários estudos tenham avaliado fatores de risco genéticos 

e adquiridos em diversas populações mundiais, dados referentes a 

indivíduos brasileiros ainda são escassos. Além disso, a presença desses 

fatores no Brasil pode variar de forma expressiva devido à grande 

heterogeneidade da população (GUIMARÃES et al., 2009; RODRIGUES 

et al., 2004).  

A TVP é definida como a interrupção do fluxo sanguíneo através 

das veias profundas devido à formação de um trombo ou coágulo, 

ocorrendo tipicamente após imobilização, trauma ou cirurgia, sendo mais 

frequente nos membros inferiores, porém pode-se formar também em 

veias dos membros superiores, mesentérica e cerebral (WARING; 

KARUNGA, 1991; MYLLYNEN et al., 1985; KUCHER, 2011). 

Na parte venosa do sistema vascular, pode ocorrer uma série de 

alterações, acarretando uma maior possibilidade de evolução para 

quadros de TVP. Entre estas estão a paralisia parcial ou total dos 

músculos, afetando o  

 

sanguíneo por alteração da competência venosa, ocasionando a 

diminuição da capacidade e distensibilidade do leito vascular e aumento 

na resistência ao fluxo venoso. Estes fenômenos desencadeiam 

mudanças metabólicas nos vasos sanguíneos gerando hipóxia que está 

associada à lesão nas células endoteliais da parede vascular, iniciando o 

processo de adesividade e agregação plaquetária, ativação da cascata 

da coagulação local; podendo levar a um quadro de trombose venosa 

(MERLI et al., 1993; GEERTS et al., 1994).  
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A EP surge em decorrência de complicações da TVP, com uma 

incidência anual estimada de aproximadamente 70 casos por 100 mil 

(SILVERSTEIN et al., 1998). Consiste na obstrução da artéria pulmonar 

ou suas ramificações, ocorrendo mais frequentemente quando um trombo 

ou parte dele forma um êmbolo, que percorre o sistema venoso através 

do ventrículo direito (BOPPARAJU et al., 2013; TORBICKI et al., 2008). O 

risco de recorrência é similar para EP e TVP, sendo maior nos primeiros 

6 a 12 meses após um primeiro episódio (LAPORTE et al., 2008). 

 

1.2 LESÃO MEDULAR E TRAUMA RAQUIMEDULAR 

 

A medula espinhal é o órgão do sistema nervoso central 

responsável pela condução de todos os impulsos sensitivos até o 

encéfalo e das respostas efetoras descendentes do mesmo, controlando 

atividades motoras e viscerais (sistema nervoso autônomo). Na medula 

espinhal localizam-se os neurónios motores (somáticos) responsáveis 

pela inervação dos músculos e também os eferentes autônomos 

(simpáticos e parassimpáticos) (SILVERSTEIN et al.,1998 HEIT et al., 

2000). 

A Lesão Medular (LM) é o dano provocado ao tecido medular que 

acarreta alterações, em maior ou menor grau, em grande parte das 

funções fisiológicas de vários órgãos e sistemas, incluindo o sistema 

vascular. É mais comumente evidenciada por perda de sensibilidade e 
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motricidade abaixo do nível da lesão clinicamente avaliada (AHMAD et 

al., 2011). 

A incidência de LM no mundo é aproximadamente 20 casos por 

milhão de habitantes, e nos Estados Unidos, de 40 casos por milhão. 

Caracteriza-se por ser a única doença com comprometimento de vários 

órgãos e sistemas do organismo simultaneamente, representando uma 

das mais catastróficas doenças da sociedade moderna, estando, nos dias 

de hoje, intimamente relacionada à violência, principalmente urbana 

(AHMAD et al., 2011). 

A LM pode ser completa, quando o indivíduo não é capaz de 

exercer nenhum movimento voluntário abaixo da lesão, ou incompleta, 

quando é possível realizar algum movimento voluntário ou há alguma 

sensibilidade abaixo do nível da lesão. Causas não traumáticas que 

podem lesionar a medula são, por exemplo, hemorragias, tumores e 

infecções por vírus (CRONAN et al., 1987). 

Com relação à patofisiologia da LM, estudos têm mostrado a 

existência de dois mecanismos de lesão, primária e secundária. A lesão 

primária diz respeito à ruptura de estruturas neurais e vasculares. Segue-

se ao trauma inicial o mecanismo patogênico secundário, que envolve 

eventos moleculares e bioquímicos, como por exemplo, a infiltração de 

microglia/macrófagos e neutrófilos, levando à progressão da lesão 

primária (AKKOC et al., 2012; TATOR; KOYANAGI, 1997; DUCKER; 

ASSENMACHER, 1969; NOBLE et al., 2002; SAVILLE et al., 2004). 

Por outro lado, microglia/macrófagos e células T podem secretar 

fatores promotores de neuroproteção e neuroregeneração após LM, 
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sugerindo uma função bilateral das células imunes no processo de LM 

(STIRLING et al., 2004; GUTH et al., 1994; RAPALINO et al., 1998; 

MOALEM et al., 1999; HAUBEN et al., 2001; LI et al., 2001; CRUTCHER 

et al., 2006). Várias citocinas pro-inflamatórias participam desse 

processo, como IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-2 e moléculas de adesão como 

ICAM-1 e também citocinas anti-inflamatórias, como IL-1RA e 

autoanticorpos contra a glicoproteína associada à mielina (YIN et al., 

2006). 

A incidência total de TVP dentro de três meses após LM é de 38% 

e a frequência de EP é de 5%, sendo o risco ainda maior nas primeiras 

duas semanas após a lesão (BOUTITIE et al., 2011; GEERTS et al., 

2001; GREEN et al., 1990). Vários fatores associados à paralisia crônica 

podem justificar a menor incidência de EP após três meses de lesão, 

como por exemplo, atrofia muscular e o desenvolvimento de novas veias 

colaterais de menor calibre ao redor do trombo. Além disso, a 

espasticidade é uma das mais debilitantes complicações decorrentes de 

LM, sendo caracterizada por tônus muscular aumentado, que interfere 

com a mobilidade e atividades de vida diária dos pacientes (GREEN et 

al., 1988). 

Simultaneamente à LM, ocorrem alterações na homeostase 

cardiovascular, incluindo hipotensão, bradiarritmia e até parada cardíaca 

nos estágios iniciais. Alguns trabalhos têm mostrado um maior risco de 

acidente vascular encefálico isquêmico após LM (PARZIALE et al., 1993). 

O sistema fibrinolítico é composto pelo plasminogênio, que é uma 

pró-enzima, sendo convertida por ativadores a plasmina, que é a enzima 
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ativa. O principal ativador do plasminogênio na fibrinólise intravascular é 

o t-PA (tissue plasminogen activator) (GÜNDÜZ et al., 1993). A 

combinação dos fatores de risco explica o motivo pelo qual a terapia 

profilática anticoagulante não é eficiente em fornecer completa proteção 

contra TVP em pacientes com LM (WU et al., 2012). 

O Trauma Raquimedular (TRM) é a lesão medular traumática, que 

afeta principalmente adultos jovens do sexo masculino entre 15 e 40 

anos de idade. As causas primárias de TRM são acidentes de trânsito, 

lesões esportivas, agressões com armas de fogo, quedas domésticas e 

traumas no trabalho, que levam à lesão das estruturas medulares, 

interrompendo a passagem dos estímulos nervosos pela medula 

(CRONANN et al., 1987). 

Rudolph Virchow em 1884 sugeriu que a trombose seria o 

resultado de pelo menos um de três fatores etiológicos: alterações de 

fluxo sanguíneo, lesão de células endoteliais e elaboração de pró-

coagulantes levando ao estado de hipercoagulabilidade. As sequelas do 

TRM podem afetar os componentes da tríade clássica de Virchow 

responsáveis pela gênese de TEV (KYRLE et al., 2010; SEGAL et al., 

2009). Já EP é a complicação grave sendo a segunda maior causa de 

morte nestes pacientes (RAMOS et al., 2006; KYRLE et al. 2010). A 

incidência de EP varia de 4,6 a 14% dos casos, sendo fatal entre 1,7-

4,7% (RAMOS et al., 2006; Lijnen, 2002). 

O estado de hipercoagulabilldade presente nos pacientes com 

TRM é resultante de múltiplos mecanismos, incluindo a ativação da 

cascata de coagulação, alterações nas células endoteliais e das células 
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do sangue (KEARON et al., 2012; KYRLE et al., 2010). A obstrução do 

vaso, a inatividade e a atrofia muscular levam a uma adaptação vascular 

e estase crônica; assim, os pacientes ficam susceptíveis a novos quadros 

trombóticos (KIM et al., 1994, MYLLYNEN et al., 1985). 

Sabe-se que as variações circadianas dos vários fatores da 

hemostasia e do sistema fibrinolítico estão prejudicadas nos pacientes 

com TRM (WU et al., 2012; FRANCO et al.,1999a). Já está bem 

estabelecido na literatura que a atividade fibrinolítica e hemostática estão 

alteradas em pacientes com TRM, embora a maioria dos estudos limita-

se à avaliação de poucos parâmetros para determinar um possível 

estado protrombótico nos pacientes. Alguns trabalhos mostraram 

elevados níveis do cofator ristocetina, fator VIII e D-Dímero (WU et al., 

2012; KIM et al. 1994). 

O D-Dímero é um produto decorrente da decomposição da fibrina 

que sofre ação de três enzimas: trombina, fator XIII ativado e plasmina, 

sendo por isso elevado em pacientes com TVP, especialmente 48 horas 

após a lesão (IVERSEN et al., 2002). O D-Dímero também é encontrado 

em altas concentrações em eventos não trombóticos, como câncer, 

acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca congestiva, síndrome 

do desconforto respiratório agudo, dentre outros. Embora não seja 

específico para o diagnóstico de condições trombóticas como TEV, 

possui alto valor preditivo negativo (figura 2 e tabela 3) (ROSSI et al., 

1980). 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos últimos anos, houve grande avanço na busca por tratamentos 

tromboprofiláticos, e a heparina de baixo peso molecular (HBPM) e a 

Figura 2. Algoritmo para o diagnóstico de TEV descrevendo a utilidade do 
teste do D-Dímero combinado com a probabilidade de pré-testes clínicos. 
TEV: Tromboembolismo venoso. Modificado de TRIPODI et al. 2011. 

Tabela 3. Limitações para o uso do D-Dímero no diagnóstico de TEV. 

TEV: Tromboembolismo venoso. Modificado de TRIPODI et al. 2011. 
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heparina não fracionada (HNF) foram os mais efetivos. Algumas 

recomendações sugerem que o tratamento convencional deve ser 

iniciado com HBPM seguida pelo anticoagulante oral warfarina (Wahl et 

al., 2003). A figura 3 mostra os principais componentes envolvidos na 

cascata de coagulação (REZENDE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. componentes envolvidos na cascata de coagulação (Cópia de 
REZENDE, 2010). 
 

Estudo desenvolvido por Deep e colaboradores (2001) teve o 

intuito de avaliar a eficácia clínica da utilização da enoxaparina (que é 

uma heparina de baixo peso molecular) em pacientes com LM aguda 

com ou sem déficit neurológico. Os autores concluíram que a 
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administração diária de enoxaparina 40 mg mostrou-se benéfica para a 

tromboprofilaxia de pacientes com LM aguda (FRISBIE; SASAHARA, 

1981). 

A avaliação da melhor terapia para cada paciente e análise da 

gravidade da LM progrediram após a criação da escala de Deficiência da 

Associação Americana de LM - ASIA (American Spinal Injury Association) 

ou AIS (ASIA Impairment Scale) criada em 1992, com revisão mais 

recente em 2011, e adotada mundialmente nos centros especializados de 

atendimento de pessoas com LM. Esta classificação é definida, segundo 

modificação de Frankel, como ASIA A: comprometimento motor e 

sensorial completos; ASIA B: perda de função motora com função 

sensitiva preservada abaixo do nível neurológico incluindo a sensibilidade 

do nervo sacral S4-S5; ASIA C: mais de 50% dos músculos principais 

abaixo da lesão neurológica apresentando força menor que grau 3; ASIA 

D: mais de 50% dos músculos principais abaixo da lesão neurológica 

apresentando força maior ou igual que grau 3; ASIA E: função normal 

sensória e motora. Em resumo as classificações ASIA A e B são lesão 

motora completa e ASIA C e D lesão motora incompleta (MAURO et al., 

2004). 

Apesar do conhecimento vigente acima descrito sobre os fatores 

de risco e TEV na população em geral, pouco se sabe sobre o impacto 

dos mesmos no desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos em 

pacientes com LM, objeto do presente estudo.  
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2. OBJETIVOS 
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Considerando que os dados disponíveis são escassos o objetivo deste 

trabalho é descrever o impacto das deficiências dos fatores da coagulação 

adquiridas ou hereditárias no desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos 

em pacientes portadores de Trauma Raquimedular. 
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3. MÉTODOS  
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3.1 DELINEAMENTO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Estudo observacional, prospectivo e cruzado. Os pacientes 

(n=100) foram recrutados do Instituto de Medicina Física e Reabilitação 

da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina do Hospital das 

Clínicas – IMREA / Rede Lucy Montoro, de Janeiro de 2011 a Abril de 

2012. O protocolo foi conduzido de acordo com as normas éticas do 

instituto de experimentação humana e a aprovação foi obtida junto ao 

Comitê de Ética local (1201/09). O consentimento informado foi obtido de 

todos os pacientes anteriormente à inclusão. Pacientes elegíveis tinham 

Lesão Medular por Trauma Raquimedular, idade superior a 18 anos; os 

critérios de exclusão foram pacientes com Lesão Medular por outras 

razões (não por Trauma Raquimedular), como câncer, lúpus, esclerose 

múltipla compressão espinhal por herniação discal, sequelas motoras de 

Acidente Vascular Encefálico, ou sujeitos que apresentavam sinais 

clínicos compatíveis com infecção. O fluxograma está representado na 

Figura 4. 
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Figura 4. Fluxograma do estudo. TRM: Trauma Raquimedular; TEV: 
Tromboembolismo Venoso; TP: Tempo de Protrombina; TTPA: 
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada. 
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3.2 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis investigadas foram: idade, gênero, raça, tipo de Lesão 

Medular (paraplegia ou tetraplegia); tempo de lesão, etiologia da Lesão 

Medular e grau de lesão sensorial e motora, utilizando o ASIA Impairment 

Scale (AIS), ou Escala de Deficiência da Associação Americana de Lesão 

Medular (ASIA) (GEERTS et al., 2001). 

Outras variáveis analisadas foram: avaliação de trombose venosa 

por Ultrassonografia Duplex Scan, exames laboratoriais, tempo de 

protrombina, fibrinogênio coagulável, dosagem de fator VIII, proteína C 

da coagulação, proteína S antígeno livre, antitrombina, pesquisa para 

lúpus anticoagulante, anticorpos cardiolipina IgG, IgM e IgA, fator V de 

Leiden, mutação da protrombina (fator II) e dosagem de Dímero D. 

 

3.3 EXAMES LABORATORIAIS 

 

Amostras de sangue foram colhidas para exames de coagulação, 

hemograma, PCR em tempo real e análises bioquímicas. Plasma foi 

congelado a -70ºC para avaliar o tempo de protrombina (TP), tempo de 

tromboplastina parcial ativada (TTPA), fibrinogênio, Fator VIII, Dímero D 

quantitativo, proteínas C, S e AT e pesquisa para lúpus anticoagulante. 

Soro foi refrigerado a -4ºC para análise de anticorpos cardiolipina IgG, 

IgM e IgA e homocisteina. O DNA foi obtido de amostras colhidas em 
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tubos EDTA e refrigeradas a -4ºC, para análise da presença de mutações 

no fator V de Leiden factor V e protrombina (G20210 A). 

As análises laboratoriais foram realizadas no Departamento de 

Patologia Clínica do Hospital Israelita Albert Einstein para determinação 

da Razão Normalizada Internacional, fibrinogênio, dosagem de fator VIII, 

proteínas C, S e AT, Dímero D quantitativo, pesquisa para lúpus 

anticoagulante, anticorpos cardiolipina IgG, IgM e IgA, homocisteína e 

testes genéticos. 

 

3.4 PCR EM TEMPO REAL 

 

DNA genômico foi obtido de 200 uL de sangue periférico usando o 

bioMérieux NucliSens easyMAG. PCR em tempo real foi realizado para 

investigar as mutações nos genes da protrombina (G20210A) e fator V de 

Leiden (G1691A), usando sondas Taqman ABI7500 e kits para 

discriminação alélica ABI Taqman (Applied Biosystem). As sequências 

dos primers e sondas são mostradas nas tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4. Sequências dos primers e sondas para fator V de Leiden. 

Sequência Fator V de Leiden    

 

Tipo Nome Sequência pb 

início 

pb 

parada 

Tm 

Forward 

Primer 

FVPF CGCCTCTGGGC 

TAATAGGACTA 

70 91 59 

Reverse 

Primer 

FVPR TGTTCTAGCCAGAA 

GAAATTCTCAGAA 

194 168 60 

Sonda 1 FVS1 CCTGGACAG 

GCAAG 

115 128 66 

 

Sonda 2 FVS2 CCTGGACAG 

GCGAG 

115 128 67 

 

 

Tabela 5. Sequências dos primers e sondas para protrombina. 

Sequência Fator V de Leiden    

 

Tipo Nome Sequência pb 

início 

pb 

parada 

Tm 

Forward 

Primer 

PROTF GGAACCAATCCC 

GTGAAAGA 

76 91 59 

Reverse 

Primer 

PROTR TGAATAGCACTG 

GGAGCATTGA 

173 168 60 

Sonda 1 PRO1 TAAAAGTGACT 

CTCAGCAAG 

130 128 66 

 

Sonda 2 PRO2 TAAAAGTGAC 

TCTCAGCGAG 

130 128 67 

 

 

3.5 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 

 

Foi realizado estudo ultrassonográfico dos sistemas venoso 

superficial e profundo dos membros inferiores empregando-se transdutor 

linear de 7,5 MHz, utilizando-se equipamento da Siemens – Sonoline 

G40. Foram empregadas as técnicas ecográficas Bidimensional, Doppler 

pb: pares de bases, Tm: melting temperature. 

pb: pares de bases, Tm: melting temperature. 
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pulsado e Doppler com mapeamento de fluxo e cores. As sondas 

apropriadas foram selecionadas de acordo com a profundidade dos 

vasos examinados.  

Realizou-se uma análise ultrassonográfica cuidadosa do sistema 

venoso dos membros inferiores, incluindo as veias proximais e distais de 

acordo com protocolo padronizado. Ultrassonografia com Doppler foi 

realizada na veia femoral comum para análise do fluxo como uma medida 

de avaliação da perviedade da veia ilíaca, bem como imagem ao modo B.  

Todo sistema venoso foi avaliado bilateralmente. As veias da 

panturrilha, que incluem as veias tibial posterior e anterior, e as veias 

fibulares até sua confluência, as veias dos gastrocnêmios (medial e 

lateral) e músculos sóleo (musculares); foram estudadas usando várias 

incidências: ântero-medial, posterior e póstero-lateral. As veias foram 

investigados ao longo do seu trajeto, em vista transversal e longitudinal. 

As veias safenas magnas e parvas em suas junções com o sistema 

venoso profundo também foram estudadas. Os critérios de diagnóstico 

utilizados para confirmar ou excluir TVP basearam-se no teste de 

compressão e na ausência ou a presença de material endoluminal. O 

teste foi considerado negativo quando as veias estavam totalmente 

compressíveis e sem trombo. O teste foi considerado positivo quando 

havia incompressibilidade da veia combinada com a imagem direta de um 

trombo endoluminal. 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram descritos por frequências absolutas e 

porcentagens, no caso das variáveis qualitativas ou por medianas e 

intervalos interquartis (IIQ) no caso das variáveis quantitativas, devido à 

assimetria observada nestas variáveis. A investigação dos fatores 

associados à ocorrência de trombose foi feita em duas etapas: análise 

simples, utilizando testes Qui-quadrado de Pearson, testes exatos de 

Fisher ou testes de Mann-Whitney para avaliar a associação entre as 

características de interesse e a ocorrência de trombose, e análise 

múltipla, utilizando modelos de regressão logística para verificar a 

influência conjunta das variáveis de interesse na ocorrência de trombose. 

As variáveis que apresentaram valor p menor ou igual a 0,20 na 

abordagem simples foram incluídas no modelo de análise múltipla, que 

foi submetido à seleção de variáveis passo a passo, que manteve no 

modelo apenas as variáveis com valor p menor que 0,05, além das 

variáveis de controle ASIA, Idade, Tipo de lesão e altura da lesão. As 

análises foram realizadas com o auxílio do programa SPSS versão 17.0 

(SPSS Inc. Released 2008. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. 

Chicago: SPSS Inc.).  
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4. RESULTADOS  
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4.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Foram selecionados 100 indivíduos, sendo 72% do gênero 

masculino, 65% de cor branca, 51% tinham 39 anos ou menos, 46% 

entre 40 e 69 anos e 3% possuíam 70 anos ou mais. Todos eram 

portadores de Trauma Raquimedular (TRM), sendo que 63% 

apresentavam paraplegia e as etiologias mais frequentes estão 

representadas no gráfico 1. Este gráfico mostra as etiologias mais 

frequentes, em porcentagem, apresentadas pelos pacientes do estudo, 

separando os casos com e sem TEV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Etiologias mais frequentes apresentadas pelos pacientes do 
estudo. TEV: Tromboembolismo Venoso. 1= ferimento com arma de fogo; 
2= queda; 3= acidente automobilístico; 4= outras etiologias. 
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Quanto ao tempo de lesão, observou-se mediana de 1,3 anos 

entre os pacientes sem TEV e mediana de 2,4 anos entre os pacientes 

com TEV (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ocorrência de Tromboembolismo Venoso (TEV) foi confirmada 

em 17% dos pacientes que fizeram ultrassonografia (Doppler) de membro 

inferior bilateral. Apresentações clínicas foram ASIA A (41%), seguida por 

B (23%), C (19%) e D (17%); 9% dos pacientes tinham ossificação 

heterotrópica e 83% fizeram reabilitação. Todos os pacientes realizaram 

exames laboratoriais e de imagem (Figura 5).  

  

Tromboembolismo Venoso (TEV) 

Gráfico 2. Tempo em anos do Trauma Raquimedular em pacientes com 
e sem Tromboembolismo Venoso (TEV). 
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4.2 FATORES ASSOCIADOS A TROMBOEMBOLISMO VENOSO 

A investigação dos fatores associados mostrou que a ocorrência 

de trombose é mais frequente em indivíduos com paresia, que realizaram 

grandes cirurgias, com dosagem das proteínas C e S diminuídas (Tabela 

6). 

Após análise multivariada, foi encontrado que a ocorrência de 

Tromboembolismo Venoso (TEV) é maior entre indivíduos com 

homocisteína entre 15 e 30 micromol/L (razão de chances: 25,67; p < 

0,001) e entre indivíduos com fator V de Leiden (razão de chances: 

51,51; p = 0,013) (Tabela 7 e Figuras 6 e 7). 

 As figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mostram outros fatores 

relacionados ao TEV. Quando os dois grupos (com e sem 

Figura 5. Imagem de scan duplex venoso do membro inferior direito 
mostrando trombose proximal do sistema profundo, junto à junção 
safeno-femural. 
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Tromboembolismo Venoso – TEV) foram comparados, houve diferenças 

significativas no tempo de tromboplastina parcial ativada (p= 0,03; Figura 

8), tendência à diferença na dosagem do fibrinogênio coagulável (p= 

0,08; Figura 11) e na proteína C da coagulação (p < 0,0001; Figura 12). 

 As correlações entre alguns fatores associados ao TEV são 

representadas nas Figuras 15 e 16. Houve correlação entre idade e 

homocisteína (p = 0,007) e tendência à correlação entre homocisteína e 

tempo de atividade da protrombina (p = 0,08). 
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Tabela 6. Fatores associados a Tromboembolismo Venoso – Análise simples. 

  TEV 

p 
 Não Sim 
  n % n % 

Gênero     0,555 
Feminino 22 78,6 6 21,4  
Masculino 61 84,7 11 15,3  

Idade     0,775 
Até 39 anos 41 80,4% 10 19,6%  
Entre 40 e 69 anos 39 84,8% 7 15,2%  
70 anos ou mais 3 100,0% 0 0,0%  

Obesidade     >0,99 
Não 81 82,7% 17 17,3%  
Sim 2 100,0% 0 0,0%  

Paresia     0,182 

Não 19 95,0% 1 5,0%  
Sim 64 80,0% 16 20,0%  

Trauma     0,742 
Não 16 80,0% 4 20,0%  
Sim 67 83,8% 13 16,2%  

Grandes cirurgias     0,020 

Não 21 100,0% 0 0,0%  
Sim 62 78,5% 17 21,5%  

Falência respiratória     0,531 
Não 80 83,3% 16 16,7%  
Sim 3 75,0% 1 25,0%  

Fratura de ossos longos     0,585 
Não 78 82,1% 17 17,8%  
Sim 5 100,0% 0 0,0%  

Infecção grave e/ou hospitalar     >0,99 
Não 24 82,8% 5 17,2%  
Sim 59 83,1% 12 16,9%  

Fibrinogênio Coagulável mg / dl     0,284 
Até 399 46 86,8% 7 13,2%  
400 ou mais 37 78,7% 10 21,3%  

Dosagem do Fator VIII %     0,357 
Até 149 64 85,3% 11 14,7%  
150 ou mais 19 76,0% 6 24,0%  

Dosagem da Proteina C da Coagulação 
% 

    
0,170 

Até 59 0 0,0% 1 100,0%  

60 ou mais 83 83,8% 16 16,2%  

Proteína S Antígeno Livre %     0,015 

Até 54 1 25,0% 3 75,0%  
55 ou mais 82 85,4% 14 14,6%  

 

Continua 
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Tabela 7. Fatores associados a Tromboembolismo Venoso – Análise simples. 

  TEV 

p 

 Não Sim 

  n % n % 

Homocisteína micromol/L     <0,001 

Até 14 76 90,5% 8 9,5%  

15 a 30 7 43,8% 9 56,2%  

31 a 100 0 0,0% 0 0,0%  

>100 0 0,0% 0 0,0%  

Pesquisa de Anticoagulante Lúpico     >0,99 

Negativo 79 82,3% 17 17,7%  

Positivo 4 100,0% 0 0,0%  

Anticorpos Anti cardiolipina IgG GPL     0,320 

Até 14,9 75 82,4% 16 17,6%  

15 - 20 2 66,7% 1 33,3%  

20,1 ou mais 6 100,0% 0 0,0%  

Anticorpos Anti cardiolipina IgM MPL     0,683 

Até 12,4 78 83,0% 16 17,0%  

12,5 - 20,0 2 66,7% 1 33,3%  

20,1 ou mais 3 100,0% 0 0,0%  

Fator V de Leiden     0,074 

Não 82 84,5% 15 15,5%  

Sim 1 33,3% 2 66,7%  

Mutação da Protrombina (Fator II )     0,432 

Não 81 83,5% 16 16,5%  

Sim 2 66,7% 1 33,3%  

Dosagem de D-Dímero ng / ml     0,050 

<=500 47 90,4% 5 9,6%  

500-1000 19 86,4% 3 13,6%  

1000-2000 13 65,0% 7 35,0%  

2000-3000 3 75,0% 1 25,0%  

>3000 1 50,0% 1 50,0%  

Dosagem de D-Dímero ng / ml     0,041 

<=500 47 90,4% 5 9,6%  

>500 (alterado) 36 75,0 12 25,0  

ASIA     0,869 

A 33 80,5% 8 19,5%  

B 19 82,6% 4 17,4%  

C 17 89,5% 2 10,5%  

D 14 82,4% 3 17,6%  

Altura Lesão     0,218 

Cervical  43 84,3% 8 15,7%  

Torácica 33 86,8% 5 13,2%  

Lombar 7 63,6% 4 36,4%  

Dosagem de hemoglobina – Mediana 

(IIQ) 
14 (13 – 15) 14 (13 – 14) 0,874 

Contagem de plaquetas x103 / uL – 

Mediana (IIQ) 
258 (218 – 301) 280 (195-335) 0,701 

Tempo de lesão (anos) - Mediana (IIQ) 1,3 (0,8 – 2,5) 2,4 (1,6 – 4,0) 0,014 
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Figura 6. Relação entre homocisteína e Tromboembolismo 
Venoso (TEV). 

Figura 7. Relação entre fator V de Leiden e Tromboembolismo 
Venoso (TEV). 
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Figura 8. Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPaA). Houve 
diferença significativa quando os dois grupos foram comparados. 
Teste t não pareado. p=0,03. TEV: Tromboembolismo Venoso. 

Figura 9. Fator VIII. Não houve diferença significativa quando os 
dois grupos foram comparados. Teste t não pareado. TEV: 
Tromboembolismo Venoso. 
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Figura 10. Tempo de atividade da protrombina. Não houve 
diferença significativa quando os dois grupos foram comparados. 
Teste t não pareado. TEV: Tromboembolismo Venoso. 

Figura 11. Fibrinogênio coagulável. Houve tendência à 
diferença quando os dois grupos foram comparados. Teste t não 
pareado. p= 0,08. TEV: Tromboembolismo Venoso. 
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Figura 12. Proteína C da coagulação. Houve diferença na 
dosagem da proteína C da coagulação quando os dois grupos 
foram comparados. Teste t não pareado. p< 0,0001. TEV: 
Tromboembolismo Venoso. 

Figura 13. Proteína S antígeno livre. Não houve diferença 
significativa quando os dois grupos foram comparados. Teste t 
não pareado. TEV: Tromboembolismo Venoso. 
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Figura 14. Antitrombina. Não houve diferença significativa quando 
os dois grupos foram comparados. Teste t não pareado. TEV: 
Tromboembolismo Venoso. 

Figura 15. Scatter plot mostrando a correlação direta entre idade 
e homocisteína, p = 0,007. 
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Entre outras características associadas à ocorrência de TEV, 

observou-se a presença do polimorfismo genético Fator V de Leiden em 

3 pacientes, sendo 2 com TEV (66,7%) e do fator II da protrombina em 3 

dos indivíduos, sendo 1 com TEV (33,3%).  

Os fatores selecionados na abordagem simples foram avaliados 

conjuntamente na abordagem multivariada, em que se conclui que a 

ocorrência de TEV é maior entre indivíduos com hiperhomocisteinemia 

com valores entre 15 e 30 micromol/L (Razão de chances 25,67 – valor p 

< 0,001) e em indivíduos com Fator V de Leiden presente (Razão de 

chances 51,51 – valor p = 0,013). Observou-se grande variabilidade das 

estimativas de efeito, devido ao pequeno número de ocorrências de TEV 

(Tabela 8).  

Figura 16. Scatter plot mostrando a correlação entre homocisteína e 
tempo de atividade da protrombina. Houve tendência à correlação 
inversa (p = 0,08). 
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Tabela 8. Fatores associados à TEV – Análise de regressão múltipla.  

 

 

4.3 D-DÍMERO 

 

Investigou-se a presença de associação entre algumas 

características observadas e a alteração nos valores de D-Dímero 

(Tabela 9). Valores de D-Dímero acima da referência foram encontrados 

em 46% dos pacientes com paraplegia e em 51,4% dos pacientes com 

tetraplegia, porém não houve diferença significativa (p = 0,607). Além 

disso, alteração nos valores de D-Dímero quantitativo (acima de 500 

mg/dL) foi vista em 70,6% dos pacientes que apresentaram TEV e em 

43,4% dos que não apresentaram. Neste modelo, houve diferença 

significativa entre os grupos quando os valores de D-Dímero foram 

avaliados (Figura 17). 

 

 
RC 

95% IC para RC 
p LI LS 

Idade (Referência: Até 39 anos)        
40 ou mais 0,486 0,111 2,125 0,337 

Homocisteina (Referência até 14)     
15 a 30 25,670 5,110 128,948 <0,001 

Fator V Leiden (Referência: Não)     
Sim 51,508 2,333 1137,433 0,013 

ASIA (Referência: A)       0,731 
B 1,435 0,255 8,071 0,682 
C 0,407 0,049 3,372 0,405 
D 0,622 0,069 5,622 0,672 

Tipo de Lesão (Referência: 
Paraplegia) 

    

Tetraplegia 0,338 0,049 2,347 0,273 
Altura Lesão (Referência: Lesão 
Cervical)       0,575 

Lesão Torácica 0,595 0,104 3,384 0,558 
Lesão Lombar 1,674 0,160 17,471 0,667 



54 

 

Tabela 9. Associação entre características e alteração na dosagem de D- 
Dímero. 

  Dosagem de D-Dimero ng / mL 

Valor p 
 < =500 > 500 
  n % n % 

Tipo de lesão 
medular     0,607 

Paraplegia 34 54,0% 29 46,0%  
Tetraplegia 18 48,6% 19 51,4%  

ASIA     0,921 
A 20 48,8% 21 51,2%  
B 12 52,2% 11 47,8%  
C 10 52,6% 9 47,4%  
D 10 58,8% 7 41,2%  

Idade     0,707 
Até 39 anos 28 54,9% 23 45,1%  
40 a 69 23 50,0% 23 50,0%  
70 ou mais 1 33,3% 2 66,7%  

Fibrinogênio 
Coagulável mg / dl 

    
<0,001 

Até 399 39 73,6% 14 26,4%  
400 ou mais 13 27,7% 34 72,3%  

 

  

Figura 17. D-Dímero. Houve diferença significativa quando os dois 
grupos foram comparados. Teste t não pareado. p= 0,01. TEV: 
Tromboembolismo Venoso. 
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Quanto à classificação ASIA, notou-se que as alterações tornaram-

se menos frequentes à medida que o risco diminuiu, sendo que entre 

aqueles com classificação A, B, C e D, 51,2%, 47,8%, 47,4% e 41,2% 

respectivamente, apresentaram a alteração do D-Dímero maior que o 

valor de referência. Porém, não houve significância estatística (p = 

0,921).  

Observou-se que quanto maior a idade, mais frequente é a 

alteração do D-Dímero, embora não fosse estatisticamente significativo, 

sendo que entre indivíduos com idade até 39 anos 45,1%, entre 40 e 69 

anos 50% e entre os 3 pacientes com mais de 70 anos 2 (66,7%) 

apresentaram a alteração (p = 0,15). Houve correlação direta entre 

alterações nos valores de D-Dímero e fibrinogênio (p < 0,001; Figura 18), 

sendo que alterações de D-Dímero em pacientes com valores acima de 

500 são mais frequentes (72,3%) que entre os pacientes com dosagens 

normais (26,7%).  
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No Gráfico 3 estão representadas as porcentagens para a 

classificação ASIA e nas Figuras 19, 20, 21 e 22 as correlações entre D-

Dímero e os fatores associados ao TEV. Houve correlações diretas entre 

D-Dímero e tempo de tromboplastina parcial ativada - TTPaA (Figura 19, 

p = 0,01) e entre D-Dímero e Fator VIII (Figura 20, p < 0,0001). Houve 

tendência à correlação direta entre D-Dímero e anticorpos anticardiolipina 

IgG (Figura 21, p = 0,05) e tendência à correlação inversa entre D-

Dímero e tempo de atividade da protrombina (Figura 22, p = 0,05). 

 

 

 

Figura 18. Scatter plot mostrando a correlação direta entre dosagem 
de D-Dímero e Fibrinogênio coagulável (p < 0,0001). 
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Gráfico 3. Classificação ASIA. 1= ASIA A (comprometimento 
sensorial e motor completos); 2= ASIA B (perda de função motora 
com função sensitiva preservada abaixo do nível neurológico 
incluindo a sensibilidade do nervo sacral S4-S5); 3= ASIA C (mais 
de 50% dos músculos principais abaixo da lesão neurológica 
apresentando força menor que grau 3); 4= ASIA D (mais de 50% 
dos músculos principais abaixo da lesão neurológica apresentando 
força maior ou igual que grau 3). TEV: Tromboembolismo Venoso. 

P
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Figura 19. Scatter plot mostrando a correlação entre dosagem de D-
Dímero e Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPaA). Houve 
correlação direta (p = 0,01). 
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Figura 21. Scatter plot mostrando a correlação entre dosagem 
de D-Dímero e Anticorpos Anti cardiolipina IgG. Houve 
tendência à correlação direta (p = 0,05). 

Figura 20 Scatter plot mostrando a correlação direta entre 
dosagem de D-Dímero e Dosagem do fator VIII (p < 0,0001).  
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Figura 22. Scatter plot mostrando a correlação entre dosagem 
de D-Dímero e Tempo de atividade da protrombina. Houve 
tendência à correlação inversa (p = 0,05).  
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5. DISCUSSÃO 
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 O principal achado deste estudo foi a alta ocorrência de TVP em 

pacientes com fator V de Leiden e hiperhomocisteinemia. Não houve 

associação entre LM e TVP, TEV ou trombofilia, ao contrário do que se 

esperava no início do estudo. Embora esta população tenha um estado 

de estase venosa em membro inferior (em decorrência da imobilidade) 

como um fator de risco crônico, a presença de outros fatores de risco, 

adquiridos e genéticos, não foi preponderante para o episódio trombótico, 

o que é diferente da população em geral.  

Por meio de ultrassonografia com Doppler encontrou-se quadro de 

TEV em 17% dos pacientes estudados, em consulta de rotina no 

ambulatório. Porém, em nenhum dos casos havia uma suspeita clínica 

evidente, ou uma evolução e complicação para embolia pulmonar ou 

piora do quadro, sugerindo que existe uma adaptação do sistema 

vascular e provavelmente do sistema fibrinolítico, com atividade 

exacerbada, como um mecanismo protetor. Além disso, não houve 

relação entre o anticoagulante lúpico e anti-cardiolipina. Foram 

encontrados quatro casos com valores abaixo da referência de proteína 

C e S livre (sendo apenas um caso com dosagem inferior a 20% o que, 

do ponto de vista funcional, justificaria a ocorrência de trombose), seis 

casos com valores acima da referência de Fator VIII (um caso acima de 

200%) e um caso com presença da mutação da protrombina. Não se 

evidenciou associação com anticoagulante tipo lúpico e anticardiolipina. 

A TVP é uma doença multigênica e multifatorial; a inter-relação 

dos fatores de risco leva à trombose (ZOILER et al., 1999) Além disso, a 

idade é um risco isolado para TVP, principalmente a partir dos 40 anos 
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de idade (Guyatt et al., 2012). Em nosso estudo, 51% dos pacientes 

tinham idade inferior a 40 anos (80,4% sem TVP e 19,6% com TVP). 

Embora os resultados não tenham apresentado significância estatística, a 

população do estudo, composta principalmente por jovens do sexo 

masculino, pode ter afetado os resultados, impactando a baixa frequência 

de trombose (17%). Estudo experimental utilizando fibrinogênio marcado 

com I125 mostrou a presença de TVP em 100% dos pacientes avaliados 

com TRM agudo (AMERICAN SPINAL INJURY ASSOCIATION, 2011). 

Vários fatores associados ao maior risco de TVP estão presentes 

em pacientes com LM. A estase venosa devido a repouso forçado e 

ausência de contração muscular frequentemente presentes no paciente 

com LM promovem a trombose venosa (SEGUAL et al., 1997; 

NICOLAIDES et al., 1972). Em estudo desenvolvido por Green e 

colaboradores (2003) foram descritos 243 pacientes com LM aguda, 

sendo que 21% tiveram TEV e os maiores fatores de risco nesta 

população foram idade acima de 35 anos associada a diagnóstico de 

câncer (GREEN et al., 2003). 

Alguns trabalhos sugerem que é necessária a presença de mais 

de um fator de risco para a ocorrência de TEV, e que tais fatores podem 

ser temporários (reversíveis) ou persistentes (irreversíveis). Tal distinção 

é fundamental, já que a recorrência de TEV é maior nos casos 

associados a fatores de risco irreversíveis. Em algumas situações como 

deficiência de antitrombina e das proteínas C e S (que são fatores 

hereditários, portanto irreversíveis), o risco pode ser 10 vezes maior do 

que a população em geral. Já o fator V de Leiden e a mutação no gene 
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da protrombina estão associados a um risco de duas a cinco vezes maior 

do que na população sem tais alterações (SEGAL et al., 2009; FRANCO 

et al.,1999ª). 

Um estudo desenvolvido por Guimarães e colaboradores (2009) 

analisou a frequência do fator V de Leiden e da mutação no gene da 

protrombina (G20210A) em 1103 indivíduos com suspeita de 

tromboembolismo em Minas Gerais, e foi encontrado que o fator V de 

Leiden é um importante fator de risco entre indivíduos com suspeita 

clínica de trombofilia (GUIMARÃES et al., 2009). Ramos e colaboradores 

(2006) analisaram a frequência do fator V de Leiden em 292 indivíduos 

sob investigação de trombofilia, residentes em Pernambuco, e 13,3% 

deles possuíam a mutação. Destes, 71,8% eram do sexo feminino e com 

idade mediana de 30 anos (RODRIGUES et al., 2004). 

Outro trabalho também desenvolvido no Brasil avaliou as mesmas 

mutações em 42 pacientes com trombose venosa cerebral, comparados 

a 137 indivíduos saudáveis e foi encontrada a mutação G20210A da 

protrombina em 16,7% dos pacientes (e apenas 0,7% no grupo controle) 

e o fator V de Leiden em 4,8% da população analisada (e 2,2% no grupo 

saudável); os autores concluíram que apenas a mutação da protrombina 

é um fator de risco para trombose venosa cerebral (RAMOS et al., 2006). 

A maioria dos estudos na literatura avaliaram pacientes com TRM 

agudo (GREEN et al., 2003; GEERTS et al., 1994; MYLLYNEN et al., 

1985). No dia do estudo, os pacientes com tempo de lesão de mais de 

um ano (mediana de 1,3 anos entre os pacientes sem TVP e 2,4 anos 

entre os pacientes com TVP) foram analisados. Estudos anteriores 
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demonstraram uma adaptação de muitos sistemas biológicos e funcionais 

em pacientes com TRM (MYLLYNEN et al. 1985; KIM et al., 1994).  

Estudos têm mostrado que a TVP ocorre com maior frequência em 

pacientes com TRM aguda, em consequência de paralisia e imobilização 

associados com tônus vascular diminuído e hipercoagulabilidade. A fase 

crônica da LM, por convenção, começa três meses depois da paralisia. 

Nesse período os pacientes começam a ser mobilizados, geralmente 

após a estabilização da coluna vertebral lesionada. 

Em estudo recente, Pierfranceschi e colaboradores (2013) 

avaliaram o risco em curto e longo prazo de TEV em 94 indivíduos 

portadores de TRM, e os dados mostraram que mesmo sob tratamento 

profilático para trombose, a ocorrência de TEV nesses pacientes é 

elevada (23,4%), declinando após os três primeiros meses da lesão, 

atingindo níveis muito baixos após esse período nos pacientes avaliados 

(0,3 casos de TEV para cada 100 pacientes por ano).  

A TVP na fase crônica do TRM é bem menos frequente em 

comparação com a fase aguda (KIM et al., 1994). Os fatores de risco 

encontrados na literatura para TVP são bem conhecidos e estão 

associados com muitas anormalidades de homeostase (MAMMEN, 1992; 

HIRSH et al., 1987). Fatores de risco para TVP em pacientes com TRM 

podem incluir qualquer um dos fatores mencionados anteriormente, mas 

principalmente paralisia, imobilidade prolongada, alterações da 

coagulação, e trauma (KIM et al., 1994). 

Muitos fatores podem contribuir para a ocorrência relativamente 

elevada de trombose nestes pacientes. O estado permanente de 
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vasodilatação venosa nos membros inferiores promove uma velocidade 

menor do fluxo sanguíneo e estase como constantes fatores de risco. 

Estudos experimentais de transecção espinhal em camundongos 

mostraram aumento de 1,5 vezes nos diâmetros das veias femoral e 

safena (MYLLYNEN et al., 1985).  

Pacientes com TRM apresentam frequentemente desidratação e 

aumento secundário da viscosidade do sangue, levando a complicações 

da estase e hipóxia locais. Estudo desenvolvido por Ersoz e 

colaboradores (1999) demonstrou estado de hiper-agregação plaquetária 

induzida pelo colágeno por até 48 semanas após a LM (ERSOZ et al., 

1999). 

A lesão da camada íntima vascular pode ocorrer após traumas 

sobre os membros inferiores durante a movimentação dos pacientes, 

durante as transferências da cama para cadeira de rodas e vice-versa. 

Estas lesões podem levar a ativação dos mecanismos da coagulação e 

gerar um estado protrombótico (GREEN et al., 2003). 

O grau de paralisia muscular é diretamente proporcional ao estado 

de estase por diminuição do fluxo sanguíneo, devido à perda do efeito 

compressivo de bombeamento dos músculos. Esta relação explica a 

maior ocorrência de TVP na paralisia flácida (MIRANDA; HASSOUNA, 

2000). Estudo realizado por Boudaoud e colaboradores (1997), simulou 

estado de venoestase em membro superior e inferior, em 15 pacientes 

com paraplegia ou tetraplegia, até seis meses do TRM, comparando com 

10 voluntários normais. O objetivo do estudo foi avaliar o sistema 

fibrinolítico e o risco de trombose venosa profunda após o TRM. Após a 
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venoestase nos membros superiores, o ativador do plasminogênio 

tecidual (tPA) aumentou significativamente em pacientes em comparação 

com o grupo controle, mas não foram observadas alterações 

significativas nos membros inferiores. A estase prolongada não permitiu 

que o nível de resposta fibrinolítica nos membros inferiores fosse o 

mesmo que o observado nos membros superiores. A dosagem do inibidor 

do ativador do plasminogênio (PAI- 1) não se alterou significativamente 

após a indução de um estado hipóxico, embora houvesse variação de 

doses entre os indivíduos. Nesse estudo, 75% dos pacientes com 

trombose tinham níveis aumentados de D-Dímero, mas todos os 

pacientes apresentavam níveis normais de complexo trombina-

antitrombina e fragmentos de protrombina 1+2. A permanência do 

processo trombótico, caracterizado por níveis aumentados de D-Dímero 

sem recuperação do sistema fibrinolítico sugere tratamento 

antitrombóticos perene em doses terapêuticas (BOUDAOUD et al., 1997). 

Há trabalhos mostrando que a interrupção dos impulsos 

neurológicos e consequente paralisia nos pacientes com LM causa 

modificações metabólicas nos vasos sanguíneos responsável pela 

trombose venosa (WU et al., 2012; BOUDAOUD et al., 1997). Neste 

contexto, a deficiência da atividade fibrinolítica resulta em perda de 

proteção contra trombose. A fibrinólise não é relacionada à 

hipercoagubilidade, porém está intimamente relacionada à integridade 

das células endoteliais e contribui para a persistência da oclusão venosa 

pela trombose (GÜNDÜZ et al. 1993). 
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Iversen publicou um estudo em 2002 avaliando a relação entre 

anormalidades hemostáticas e tetraplegia, concluindo que variações 

circadianas em vários fatores de coagulação e do sistema fibrinolítico são 

aumentadas em pacientes com TRM. Os autores encontraram níveis 

aumentados pela manhã da atividade do Fator VIII, fragmentos 1+2 da 

protrombina, D-Dímero e PAI-1 nos indivíduos controles. A hipofibrinólise 

ocorrendo simultaneamente à aparente hipercoagulabilidade pode estar 

relacionada à maior ocorrência de TEV. Este efeito é devido a uma 

possível alteração do reflexo do sistema nervoso autônomo, levando a 

uma disfunção entre os osciladores circadianos central e periférico 

(IVERSEN et al., 2002). 

Green e colaboradores (1992) relataram que o desenvolvimento da 

espasticidade não parece prevenir a trombose. Kim e colaboradores 

(1994) descreveram prevalência de 19% de TVP em 43 pacientes com 

TRM crônica, conforme determinado por angiografia de radionucletídeos. 

Os resultados deste estudo foram semelhantes aos nossos resultados de 

17%, em que a Ultrassonografia com Doppler foi utilizada para 

diagnosticar TVP. 

Lamb e colaboradores (1993) identificaram 10% de TVP em 287 

pacientes com média de 13,7 anos após a lesão. A incidência de TEV 

clinicamente significativa no TRM diminui dramaticamente após os 

primeiros seis meses para um nível semelhante ao que ocorre na 

população em geral (0,18 por cento). Os autores fornecem três possíveis 

explicações para esses achados: 1) a TVP está relacionada a 

anormalidades no processo de coagulação sanguínea associadas à lesão 
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aguda e não seria diretamente influenciada pela imobilização; 2) podem 

surgir adaptações fisiológicas na lesão crônica que previnem a TVP; 3) a 

TVP ocorre nos pacientes crônicos, mas permanece subclínica.  

A TRM afeta 10 mil pacientes por ano nos Estados Unidos. A 

incapacidade associada com TRM (tetraplegia e paraplegia) depende do 

nível da lesão (cervical, torácica, ou lombar), e se a lesão é completa ou 

incompleta. Sem profilaxia, taxas de TVP foram relatadas em até 100 % 

dos pacientes com TRM (BRACH et al., 1977; MYLLYNEN et al., 1985). 

Dados mais recentes da literatura continuam a apresentar uma taxa 

elevada de TEV que varia de 5% a 70%, em pacientes com TRM aguda 

(JONES et al., 2005; SPINAL CORD INJURY THROMBOPROPHYLAXIS 

INVESTIGATORS, 2003). No entanto, vários estudos têm relatado que a 

incidência de TEV é maior em pacientes com paraplegia em comparação 

com tetraplegia, uma constatação um tanto contraditória (JONES et al., 

2005; WARING et. al., 1991; CHEN et al., 1999)   

Maung e colaboradores (2011), por meio de um estudo 

retrospectivo, analisaram um banco de dados de 18.302 pacientes com 

uma idade mediana de 43 anos, que foram admitidos com LM aguda por 

diferentes razões, não só trauma medular. A taxa global de TEV foi de 

4,3%, o que é considerado baixo segundo a literatura. Os autores 

avaliaram a hipótese de que o nível da LM também influencia a 

probabilidade de TEV. Pacientes com LM ao nível da coluna cervical (C1-

4) tiveram uma taxa de TEV de 3,4%, enquanto os pacientes com LM ao 

nível da coluna torácica (T1-6) tiveram a maior taxa de TEV, em 6,3%. A 

menor taxa de TEV foi encontrada em pacientes com lesão lombar 
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(3,2%). Os autores sugerem que indivíduos que sofrem lesão cervical 

morrem precocemente, o que poderia justificar a menor porcentagem de 

desenvolvimento de TEV nesse grupo. 

Em nosso estudo, usando uma análise de regressão múltipla, foi 

demonstrado que não houve significância estatística nos fatores 

associados ao TEV: idade, classificação ASIA, tipo e nível da lesão. 

Apenas hiperhomocisteinemia e a mutação do fator V Leiden foram 

estatisticamente significativos. Quanto ao nível de lesão, o achado mais 

comum foi na coluna cervical, seguida pela coluna torácica e lombar. No 

entanto, os casos de TVP foram proporcionalmente mais comuns na 

coluna lombar (36,4 %), seguidos pela cervical (5,7%) e torácica (13,2%). 

Os resultados não foram estatisticamente significativos. O tamanho da 

amostra foi limitante para esta análise, a idade média dos pacientes era 

de 18 anos, e o tempo médio desde a lesão era mais de um ano. 

Anteriormente à tromboprofilaxia pela utilização de heparina ter 

sido introduzida, pacientes portadores de TRM agudo tinham a maior 

incidência de trombose entre os pacientes hospitalizados (JONES et al., 

2005; BOUTITIE et al., 2011; SEGAL et al., 2009; WARING et al., 1991; 

TRIPODI, 2011). Entre os pacientes que não receberam tromboprofilaxia, 

mais de 62% apresentavam TVP ou EP após TRM agudo (WARING et 

al., 1991). A heparina atua como anticoagulante, por formar um complexo 

com a antitrombina, catalisando a inibição de alguns fatores de 

coagulação: XIIa, XIa, IXa, Xa e trombina (conforme mostrado 

anteriormente na Figura 3). É utilizada em condições agudas, por ter 

ação imediata (GEERTS et al., 2004). 
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Rubin-Asher e colaboradores (2010) avaliaram a prevalência de 

fatores de risco herdados e adquiridos para trombose em pacientes 

portadores de TRM agudo que desenvolveram TVP mesmo após 

tratamento com heparina, comparados a indivíduos que receberam o 

mesmo tratamento, porém não desenvolveram TVP. Após avaliação de 

276 pacientes, 22 deles desenvolveram TVP mesmo após tratamento 

adequado com heparina (RUBIN-ASHER et al., 2010) 

Embora nossa amostra tenha sido relativamente pequena, a TVP 

em pacientes com TRM crônica parece ter pouca ou nenhuma relação 

com o tempo transcorrido desde o episódio causador da TRM (LAMB et 

al., 1993).  

Em nosso estudo 75% dos pacientes com D-Dímero alterado 

(>500 ng/ml), não apresentaram TEV, comprovada por Ultrassom com 

Doppler; o que poderia sugerir que alteração no sistema fibrinolítico pode 

ser um mecanismo protetor para pacientes fora da fase aguda do TRM (> 

1 ano de LM). O estudo citado anteriormente de Boudaoud e 

colaboradores (1997), simulou estado de venoestase em membro 

superior e inferior, em 15 pacientes com paraplegia ou tetraplegia. Neste 

grupo, 3 pacientes apresentavam TVP e todos apresentavam D-Dimero 

alterado (> 500 ng/ml), 12 pacientes não apresentavam TVP, sendo que 

11 pacientes apresentavam D-Dímero alterado (91%), 6 (> 700 ng/ml) e 5 

(> 1.000 ng/ml). Segundo este estudo, altos níveis de D-Dímero podem 

também ser devido à formação de trombina no extravascular, nas áreas 

de isquemia relacionadas com úlceras de pressão, que são comuns em 

pacientes com lesão medular e favorecido pelo período de repouso na 
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cama e o edema dos membros inferiores e às vezes pelo quadro de 

ossificação heterotrópica (BOUDAOUD et al., 1997). 

Não encontramos na literatura estudos que comprovem a hipótese 

de um estado de hiperfibrinólise como um mecanismo protetor de 

trombose e novas pesquisas nesta área serão importantes para melhor 

compreensão da adaptação do sistema da coagulação nos pacientes 

com TRM, principalmente com mais de 1 ano de lesão medular. 
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Existe uma importante diferença na incidência de TEV nos 

pacientes com LM  por TRM agudo e após 1 ano. 

A investigação laboratorial para trombofilia, que inclui os exames 

genéticos, imunológicos, coagulação e bioquímico; não devem ser 

solicitados de maneira sistemática para pacientes com LM por TRM. A 

decisão desta conduta deve estar embasada em fatores clínicos, fatores 

de risco associados para TEV e histórico familiar de trombose. 

A adaptação do sistema venoso vascular e alterações do sistema 

fibrinolítico precisam ser melhor compreendidos e estudados nos 

pacientes com LM por TRM > 1ano. 

Os pacientes do nosso estudo são acompanhados num importante 

Centro de Reabilitação Nacional, onde possuem todo o suporte clínico, 

psicológico e principalmente fisioterápico, com total orientação para 

pacientes e cuidador. Este fato pode ter impactado em nossos resultados 

e talvez não reflita a realidade de outros serviços. 
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