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Introdução:  A trombose venosa profunda vem se destacando na evolução de 

inúmeras doenças, tendo assim um amplo papel no controle do ciclo celular. Estudos 

realizados comprovam que a formação do coágulo não é um evento isolado¹. O câncer 

é um estado pré trombótico eventos vasculares podem ocorrer antes mesmo do 

diagnostico estabelecido e podem ser agravados pelo inicio da terapêutica.Este 

trabalho tem como objetivo : identificar na literatura à assistência de enfermagem à 

pacientes oncológicos com risco de trombose venosa profunda. Método : este projeto 

é baseado no estudo de revisão sistemática da literatura que reúne estudos 

semelhantes, avaliando-os criticamente em sua metodologia e reunindo-os numa 

estatística². Critério de inclusão faixa etária de adultos de 20 a 59 anos e idosos acima 

de 60 anos, sexo feminino e masculino, hereditariedade, mobilidade reduzida, 

cirurgias, traumas, imobilização, doenças como infarto agudo do miocárdio, 

insuficiência cardíaca congestiva, tabagismo, obesidade, pacientes internados e 

pacientes ambulatoriais, idiomas português, inglês e espanhol, bases e dados Lilacs, 

Medline e Bdenf, assuntos principais neoplasia e assistência de enfermagem, tipos de 

documentos: todos sobre os estudos clínicos, tipo de assunto sobre trombose venosa 

profunda, fatores de risco, neoplasia, limite 10 últimos anos, aspecto clínico sobre 

diagnóstico de neoplasia, doenças completas, textos completos. Critérios de exclusão: 

faixa etária recém-nascidos 0 a 28 dias, crianças 1 a 10 anos, pré-adolescente de 10 

a 13 anos, adolescentes de 14 a 19 anos, gestantes, e todos os demais idiomas que 

não foram citados no critério de inclusão Resultados preliminares : até o presente 

momento foram encontrados 3 artigos da base de dados Lilacs, 5 artigos na base de 

dados Medline, e 2 artigos na base de dados Bdenf, baseados nos critérios de inclusão 

e exclusão. Os estudos analisados parecem demonstrar que a mobilização no início 

do segundo dia de pós operatório, exercícios intermitentes das pernas, mobilização 

precoce, elevação dos membros inferiores, uso das meias de compressão graduada³, 

dispositivos de compressão sequencial para pacientes internados, filtros de veia cava 

inferiores como profilaxia mecânica para evitar sangramentos por anticoagulação 

sistêmica, avaliação de complicações, como o sangramento, protocolos de vigilância 

para TEV (tromboembolia venosa), Quanto a saber se os doentes com cancro 

submetidos a cirurgia abdominal ou pélvica tiveram um risco aumentado de TVP ou 

PE, a maioria dos entrevistados (87%) concordaram fortemente ou concordaram que 

esses pacientes tiveram um risco aumentado de TVP ou PE. Quando perguntado se 

a ocorrência de DTV ou EP em pacientes com câncer pode levar a um pior 



prognóstico, 65% dos enfermeiros concordaram com a afirmação, embora 22% eram 

neutros e 13% discordaram, identificar presença de distúrbios hematológicos, uso de 

anticoagulação, observar edema nas pernas ou mudança de cor da pele para 

esbranquiçada ou cianose, a dificuldade do paciente para andar e se o aumento do 

calor no membro, são contribuições da assistência de enfermagem para combater a 

Trombose Venosa Profunda. Desenvolvimento: este estudo foi aprovado na comissão 

de pesquisa do curso, realizada a coleta de dados e em fase de análise dos resultados 

conforme seu método. Palavras-Chave : Enfermagem, pacientes oncológicos, 

trombose venosa profunda, assistências padronizadas NANDA NIC NOC. 

Descritores:  Neoplasia, fatores de risco e trombose venosa profunda. 
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