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A Trombose Venosa Profunda (TVP) é uma doença caracterizada pela formação de coágulos no interior de veias profundas,

podendo ser decorrente trombofilias, imobilizações prolongadas, tabagismo, idade avançada, uso de anticoncepcionais,

hormonioterapia, entre outros. Sua etiologia é definida por alterações na cascata de coagulação causadas por estase

sanguínea, lesão endotelial e hipercoagulabilidade, representando a tríade de Virchow. A TVP pode ser classificada como

proximal ou distal, sendo a proximal quando acomete as veias ilíaca, femoral e poplítea, e distal ao acometer veias

localizadas abaixo do joelho.
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REFERÊNCIASCONCLUSÃO

No cenário atual, observa-se um aumento do número de

jovens usuárias de anticoncepcionais. A relevância clínica

do quadro descrito se configura na extensão da TVP e na

idade da paciente, o que demonstra a importância do

diagnóstico e tratamento precoces.

Paciente do sexo feminino, 16 anos, branca, não tabagista, sedentária, sem comorbidades e em uso regular de

Anticoncepcional Oral Combinado (ACO), procurou assistência médica com queixa de edema e dor em fossa ilíaca esquerda,

com irradiação para membro inferior ipsilateral. A área se apresentava sensibilizada, dolorida, ruborizada e com aumento da

temperatura. Foi diagnosticada com trombose venosa profunda ilíaco-femoro-poplítea esquerda, diagnosticada por meio do

eco-doppler. O tratamento foi realizado por meio de punção de veia poplítea esquerda com introdutor 10F, realizado

flebografia ascendente do membro inferior esquerdo, com observação de opacificação de veia femoral comum esquerda,

veia ilíaca externa esquerda, veia ilíaca interna esquerda, veia ilíaca comum esquerda. Houve necessidade de passagem de

dois balões ATLAS, sendo o primeiro 12x60 e o segundo 16X60 de toda a extensão, que de acordo com a flebografia de

controle identificou segmento ilíaco-femoral pérvio, porém ainda bastante afilado em relação ao esperado. Em virtude da

idade da paciente, não foi utilizado stent venoso.
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