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INTRODUÇÃO:
O tromboembolismo é a 2ª causa de morte em doentes oncológicos.
A presença de cateter venoso central (CVC) é fator de risco pró-trombótico, uma vez que tem impacto em
cada uma das componentes da tríade de Virchow.
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Material e Métodos: Descrição de um caso clínico com base no processo clínico.

55 anos
Obesidade (IMC 32,7 Kg/m2);
Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica (DPOC)

Hemicolectomia direita (06.02): adenocarcinoma do cólon, estadio pT4 N1b (estadio IIIB).
Pós-operatório complicado com infeção da ferida operatória, condicionando internamento
prolongado.
Colocado CVC de longa duração na veia cefálica direita (a 12.03) para início de quimioterapia
(QT) adjuvante.

QT com: 5-fluoruracilo/leucovorina/oxaliplatino (FOLFOX) a 21.03.
Após 9 dias do início de QT recorre ao
Serviço de Urgência (SU) por …

Regressou ao SU após 3 dias por…

edema cervical direito doloroso + odinofagia

odinofagia + febre

Apresentava franco edema cervical direito, sem extensão para o membro superior direito,
nem outros sinais inflamatórios presentes no local de colocação de CVC.
Ecodoopler dos vasos do pescoço: trombose da veia jugular interna (VJI) direita.
Teve alta medicado com HBPM (enoxaparina).

1º

2º

RMN cerebral e cervical

3º

Regressou ao SU por…

4º
Posterior…

cefaleia intensa occipital
sem défices neurológicos focais

AngioTC cerebral e cervical: trombose do seio sigmóide direito com
extensão para a VJI, não totalmente oclusiva. Processo inflamatório
do tipo fleimão perivascular (notório na RMN cervical).
Otimizada hipocoagulação (segundo doseamento anti-Xa), com
gradual resolução da sintomatologia.

agravamento de edema,
odinofagia e otalgia
AngioTC cervicotorácica: trombose
da VJI direita sem lesões expansivas
e/ou abcesso.
Por agravamento clínico, decidida
remoção de CVC e manutenção da
hipocoagulação.

AngioTC cervicotorácico

Assumida amigdalite aguda, e instituída
antibioterapia empírica.

CVC

Retomou QT adjuvante com Capecitabina/Oxaliplatino (CAPOX) com boa tolerância.
Cumpriu 6 meses de tratamento, sem ocorrência de nenhum evento trombótico ou hemorrágico.

CONCLUSÕES:
Os autores retratam um caso real de um doente com adenocarcinoma do cólon, que após início de QT adjuvante
desenvolve trombose da VJI com extensão ao seio sigmóide. O reconhecimento desta entidade nosológica exige elevado
grau de suspeição, e o início da hipocoagulação com heparinas de baixo peso molecular (HBPM) segundo um
esquema posológico adequado é determinante para o prognóstico. Contudo, perante agravamento clínico, após otimizada
hipocoagulação com HBPM, a remoção de CVC está recomendada.
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