
Resultados:
No período descrito ocorreram 126 eventos,
sendo 120 (92,5%) TVP e 6 (4,8%). A média de
idade foi de 70,8  12,3 anos. A distribuição da
faixa etária está na tabela 1.
74 dos pacientes (58,7%) eram do sexo
masculino e a média de IMC foi de 29,6  6,4
Kg/m2.
Os fatores de risco mais encontrados foram
idade > 65 anos (89,7%), imobilidade ou
acamado (49,2%), neoplasia (13,6%) e cirurgia
ou trauma (11.1%).
Dentre os pacientes que apresentaram TEV
durante a internação, 63,5% foram internados
em decorrência de infecção por COVID-19
(figura 1), 35% permaneceram hospitalizados
por 7-29 dias (gráfico 1) e 49 pacientes (38,9%)
foram a óbito.

Conclusões:
TEV é uma condição frequente em pacientes
internados e estão relacionados com maior
tempo de permanência hospitalar e
mortalidade intra-hospitalar. COVID 19
aumentou a frequência de TEV e a idade foi
um importante fator de risco para seu
desenvolvimento.

Introdução:
Hospitalização aumenta em 8x o risco de
tromboembolismo venoso (TEV), que podem
ter consequências clínicas importantes como
trombose venosa profunda (TVP) e embolia
pulmonar (EP), além de promover aumento do
tempo de internação hospitalar e morte.

Objetivos:
Avaliar dados de pacientes que apresentaram
eventos tromboembólicos no período de
01/01/20 a 14/03/21 e foram a óbito em
hospital quaternário privado.

Métodos:
Análise prospectiva de prontuário de Pacientes
admitidos no período de 01/01/20 a 14/03/21,
para internação clínica e cirúrgica, feito
estratificação de risco para TEV e instituído
profilaxia de acordo com o risco.
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