
XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

Cuidados de Enfermagem na terapia anticoagulante de pacientes críticos ou 
potencialmente críticos: revisão integrativa 

Romário Druzian Martins1, Juliana Pereira Machado2 
1Centro Universitário Barão de Mauá 
2Centro Universitário Barão de Mauá 

1romario.druzian@outlook.com, 2jpmachado@hotmail.com 
Resumo 
As complicações tromboembolísticas são de 
grande preocupação no ambiente hospitalar, uma 
vez que representa uma das maiores causas de 
morbidade e mortalidade hospitalar. As práticas 
de anticoagulação em pacientes internados são 
de essencial importância e o enfermeiro é o 
agente de mudanças dentro das unidades 
hospitalares, sendo necessário um manejo 
rigoroso, adotar rotina de verificação de sinais e 
sintomas de complicações. 
Introdução 
 
De acordo com Serra et. al (2016) o Brasil está 
passando por uma transição demográfica onde o 
envelhecimento populacional recebe um 
importante destaque na área da saúde, 
principalmente nas ações de prevenção e 
promoção de saúde. Este envelhecimento 
culmina em maior percentual de doenças 
cardiovasculares como trombose venosa 
profunda (TVP), embolia entre outras doenças. 
Com isto se torna indispensável uma especial 
atenção a essas complicações sendo necessário 
o uso de terapia anticoagulante seja por via oral 
ou endovenosa, está ultima geralmente destinada 
a pacientes internados. 
As complicações tromboembolísticas, tanto 
artérias quanto venosas são sucessivos na 
prática clínica, seja em enfermarias de clínica 
médica, cirúrgica ou unidades de terapias 
intensivas. São consideradas de grande 
preocupação no ambiente hospitalar, uma vez 
que essas complicações são uma das maiores 
causas de mortalidade e morbidade atualmente 
em pacientes críticos ou potencialmente críticos 
(CLÈ et. al, 2010).  
Em uma unidade de terapia intensiva (UTI) ou 
centro de terapia intensiva (CTI) o principal 
objetivo dos profissionais que ali trabalham é a 
segurança dos pacientes, tanto os instáveis 
quanto os clinicamente instáveis, pois são 
unidades destinadas a pacientes em estados 
críticos ou potencialmente críticos como: 
pacientes de clínica médica com distúrbios 

neurológicos, cardíacos, de doenças infecciosas 
que necessitam de tratamento intensivo e 
isolamento, renais e também pacientes pós-
cirúrgico sendo mais comum a necessidade de 
internação nessas unidades após cirúrgicas 
cardíacas, neurológias e gerias, pois apresentam 
um maior potencial para complicações pós-
operatórias e requerem uma maior atenção 
(FAVARIM; CAMPONOGARA, 2012). 
Conforme exposto por Clé et. al (2010) sem a 
devida ação profilática os eventos 
tromboembolísticos como Tromboembolismo 
Venoso (TEV) e acomete cerca de 10 a 40% dos 
pacientes internados situações de clinica geral ou 
cirurgia geral. Os mesmo autores elucidam que 
os fatores de risco para o desenvolvimento de 
trombose são: idade, imobilização cirúrgica, 
histórico de TVP prévio, obesidade, tempo de 
cirurgia, tempo prolongado de anestesia (maior 
de 30 minutos), anestesias gerais, insuficiência 
cardíaca, infarto e insuficiência arterial.  
Volschan et al (2000)  define a fisiopatologia da 
TVP como: formação de um trombo decorrente de 
uma lentificação do fluxo sanguíneo com inicio de 
pequenos depósitos de plaquetas, fibrina e 
hemácias nas válvulas das veias, nos seios 
intravasculares das veias das pernas ou também 
em segmentos que foram expostos a trauma 
direto como o exemplo de trombo formado em 
veia femoral após troca total do quadril. Com o 
crescimento deste trombo ocorre a oclusão do 
lúmen venoso, acarretando em estase venosa e 
extensão tanto proximal quanto distal.  
A TVP ocorre geralmente em veias profundas dos 
músculos da panturrilha e menos comumente nas 
veias profundas da perna. A principal 
complicação da TVP é o Tromboembolismo 
Pulmonar, onde este coagulo que estava alojada 
nas veias profundas da perna se desprende e 
oclui uma veia pulmonar gerando grandes 
complicações vasculares e pulmonar para o 
paciente podendo  leva-lo a óbito se não tratada 
em tempo hábil (VOLSCHAN et al, 2010). 
Um dos exames de essencial importância para 
pacientes já anticoagulado ou que ira começar a 
terapia de anticoagulação são o tempo de 
protrombina (TP) e tromboplastina parcial ativado 
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(TTPA). O TP se resume em: o tempo necessário 
para formação do coagulo de fibrina após adição 
de um fator tecidual, no caso geralmente o 
utilizado é tromboplastina e também de cálcio 
(CLÉ et al 2010). 
“Já o TTPA trata da determinação do tempo de 
coagulação com o plasma pobre em plaquetas 
após a adição de um ativador de coagulação” 
(CLÉ et al, 2010). De acordo com esses mesmo 
autores, é de suma importância a monitorização 
dos valores de Razão Normatizada Internacional 
(RNI) ou na sigla em inglês INR, para averiguar a 
necessidade de mudar a dose terapêutica do 
anticoagulante utilizado no paciente evitando 
assim um risco de sangramento profuso.  
 
Anticoagulação Subcutanêa, endovenosa e 
oral. 
 
A terapia oral de anticoagulante é indicada em 
casos de: prevenção primaria e secundaria de 
TEV; próteses valvares cardíacas; fibrilação atrial; 
pós infarto agudo do miocárdio (IAM) para 
prevenção de uma possível TEV e também 
redução do risco de IAM’s recorrentes, e 
geralmente é administrado em doses de 5mg de 
Warfarina.  
Os níveis de INR/RNI do paciente deve ser 
checado diariamente durante a primeira semana 
após o inicio da terapia, e estabilizando esses 
valores a verificação pode ocorrer uma vez por 
semana (RAMOS; MARTINS, 2013). Já a terapia 
de anticoagulação subcutânea geralmente é 
realizada com Heparina não fracionada ou 
Heparina de baixo peso molecular, ela pode ser 
utilizada em esquemas terapêuticos com doses 
baixas ou com altas doses. 
 O esquema terapêutico de baixa dosagem 
normalmente é indicado para prevenção de 
TVP/TEP em pacientes com um risco para 
formação de trombos como é o caso de pacientes 
em período pós-operatório de cirurgias 
abdominais ou ortopédicas ou em pacientes com 
repouso prolongado no leito (RAMOS; MARTINS, 
2013).  
A administração de heparina é utilizada para fins 
terapêuticos quando há a necessidade de 
prevenir que ocorra um segundo episódio de 
TVP/TEP, ou embolias arteriais, ou também esta 
indicada para pacientes que realizaram 
procedimentos com risco trombótico como o caso 
do cateterismo arterial (RAMOS; MARTINS, 
2013). 
 
Complicações da anticoagulação 
 
A principal complicação que um paciente em 
terapia de anticoagulante pode vir a apresentar é 
a hemorragia, podendo ser leve, moderada ou 
grave, ou seja, pode ser desde um simples 

hematoma no local da aplicação do 
anticoagulante (no caso da injetável), 
sangramentos nasais, ou em casos mais graves 
sangramentos profusos ou internos (SANTOS et 
al, 2006).  
Os fatores de riscos para possíveis complicações 
com a terapia de anticoagulação são: idade acima 
de 65 anos; história de acidente vascular 
cerebral, ulceras pepitidicas, anemia intensa, 
hepatopatia crônica, em pacientes portadores 
destas doenças os eventos adversos causados 
pelo anticoagulante são reduzidos quando este é 
administrado em baixa dosagem (TERRA-FILHO; 
MENNA-BARRETO et. al 2009). 
Em virtude do escasso numero de artigos 
publicados voltados exclusivamente para os 
cuidados de enfermagem para terapia 
anticoagulante em pacientes críticos, além da 
lacuna de tempos de publicação em 
conhecimento deste tipo de procedimento, o 
presente estudo justifica-se como uma 
sintetização integrativa dos cuidados de 
enfermagem mais evidenciados na literatura 
voltada para este tipo de procedimento, de acordo 
com o nível de evidencia encontrado nas leituras.  
O enfermeiro é o agente de mudanças dentro de 
unidade de terapia intensiva, cabe a ele ter este 
olhar clinico e minucioso, e também de capacitar 
a sua equipe para que esta esteja preparada para 
identificar possíveis efeitos adversos da terapia e 
intervir de forma precisa e rápida. Com isso foi 
levantado a seguinte questão: quais são os 
cuidados de enfermagem evidenciados na 
literatura para a anticoagulação em pacientes 
críticos ou potencialmente críticos?  
O presente trabalho cientifico tem como objetivo 
caracterizar por nível de evidencias com auxilio 
de um instrumento de coleta de dados, quais 
sãos os principais cuidados de enfermagem 
disposto na literatura não só a brasileira, como a 
americana visto que será utilizado diversos banco 
de dados para a construção do mesmo. Outro 
objetivo do presente trabalho é poder servir de 
base teórica, ou subsidio para pesquisas mais 
afundas da temática aqui abordada.  
 Metodologia 
 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura.  
A revisão integrativa é uma abordagem 
metodológica ampla, que permite a inclusão tanto 
de estudos experimentais quanto de não 
experimentais, combina dados da literatura 
teórica e da empírica, além de agregar uma vasta 
gama de escopo como: revisão de teorias, 
resultados e evidencia, uma analise minuciosa de 
um assunto específico. Este tipo de estudo 
metodológico é realizado através de algumas 
fases (SOUZA; SILVA; CARVALO, 2010).  
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Fase 1: fase de  elaboração da pergunta 
norteadora, que no presente trabalho é “quais os 
cuidados de enfermagem mais evidenciados na 
literatura para terapia anticoagulante em 
pacientes críticos ou potencialmente críticos?”.  
Fase 2: A próxima fase é a busca da amostragem 
bibliográfica, realizada nos mais diversos bancos 
de dados online como LILACS, Scielo, Pubmed, 
MedLine, estabelecer os descritores marcados 
com intuito de melhor filtrar a amostragem 
utilizando o MeSH e DeCS.  
Nesta fase também foi estabelecidos os critérios 
de inclusão, como: leitura do resumo e titulo para 
reconhecimento da temática abordada no artigo, 
com intuito de maior amostragem os artigos 
devem ser publicado em uma revista cientifica 
entre os anos de 2000 a 2016, ser publicado nas 
línguas português e inglês e estar disponível para 
leitura online. Já os critérios de exclusão: foram 
excluídos do trabalho artigos que a partir da 
leitura do titulo e resumos sejam declarados fora 
de temática pesquisa, ser publicado antes de 
2000, ou não estar publicado em uma revista de 
cunho cientifico, artigos que seja necessário à 
compra ou aluguel (SOUZA; DIAS DA SILVA; 
CARVALO, 2010). 
Os descritores utilizados no MeSH fora: 
anticoagulants (anticoagulante) AND nursing 
(enfermagem), nursing care (cuidados de 
enfermagem), intensive care (cuidados 
intensivos), critical care (cuidados críticos).  Fase 3: Conforme exposto por Souza et al (2010) 
a terceira fase com auxilio de um instrumento de 
coleta de dados, que auxilia na precisividade dos 
dados coletados, selecionando os mais evidentes.  
Fase 4: é a analise critica dos dados 
convencionais coletados podendo assim ponderar 
o rigor e a característica de cada estudo 
analisado, é nesta fase que direcionamos os 
níveis de evidencias encontrados.  
Fase 5: será realizada a discussão dos dados 
mais evidenciados podendo assim delimitar as 
prioridades de cada estudo e deste presente 
estudo.  
Fase 6: nesta ultima fase trata-se da 
apresentação da revisão integrativa propriamente 
dita, nesta fase será exposto de modo claro e 
completa o que foi concluído com todo o processo 
realizado até então, podendo assim permitir que o 
leitor do presente trabalho possa analisar 
criticamente os resultados obtidos.  
 Resultados e Discussões 
 
A partir da busca realizada nos bancos de dados 
com os cruzamentos dos descritores foram 
localizados 448 artigos, após a leitura de todos os 
títulos a quantidade da amostragem foi reduzida 
para 90 artigos, destes após a leitura dos 
resumos com intuito de filtrar os artigos com 

abordagem pertinente ao presente estudo, obteve 
o resultado final de 14 artigos uteis e com acesso 
liberado.  
Após a leitura completa e exaustiva, além do 
confronto de dados destes 14 artigos foram 
excluídos 7 artigos que não atenderam aos 
critérios de inclusão estabelecidos. Foram então 
selecionados 6 artigos ao todo, sendo 4 na língua 
inglesa, 2 na língua portuguesa e 1 na língua 
espanhola.  
O ano de publicação dos artigos variou de 2004 
sendo encontrado apenas um artigo nesta data, 
2012 a 2014, sendo que apenas um dos artigos 
não possuía data de publicação. Não foram 
encontradas publicações que tratam, 
especificamente sobre os cuidados de 
enfermagem voltados para terapia com 
anticoagulante em pacientes críticos ou 
potencialmente críticos, ou quando abordavam 
temáticas relacionadas, eram artigos com nível 4 
ou 5 de evidencia conforme constatado no quadro 
acima.  
Os estudos encontrados se limitaram em nível de 
evidencia 4 e 5, sendo que o nível 5 corresponde 
a 66,7% dos artigos encontrados. Apenas um dos 
estudos encontrados, cujo nível de evidencia era 
5 tratou sobre alguns cuidados de enfermagem 
dispensados para evitar complicações com a 
anticoagulação, este elucidou a importância de 
estar sempre atento a sinais e sintomas de 
sangramentos e eventos trombolíticos.  
A presente revisão integrativa dos artigos permitiu 
identificar uma lacuna de conhecimentos 
científicos e estudos realizados, que descrevam 
ou avaliam os cuidados de enfermagem 
dispensados para pacientes críticos ou 
potencialmente críticos em terapia com 
anticoagulante, conforme evidenciado em um dos 
estudos. (EISENTEIN, 2012). 
Com a análise dos poucos artigos pertinentes a 
temática deste estudo, pode-se agrupar os 
cuidados de enfermagem evidenciados em dois 
grupos/categorias, são eles: “a importância do 
controle do valor terapêutico do INR” e “a 
importância de estar alerta a administração dos 
anticoagulantes e aos sinais e sintomas de 
complicações”. Vários artigos abordaram o 
cuidado a anticoagulação no âmbito hospitalar em 
geral, porém, os cuidados dispensados se 
aplicam a qualquer setor do hospital, desde o 
mais simples ao mais complexo, variando o grau 
de atenção necessária ao paciente e sua 
complexidade.  
 
A importância do controle do valor terapêutico 
do INR 
 
Os anticoagulantes possuem um nível terapêutico 
estreito, ou seja, quando administrado pouco 
acima da dose terapêutica pode causar 
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sangramentos, e quando administrado abaixo 
pode causar eventos trombolíticos. Por este 
motivo, este medicamento requer monitoramento 
intensivo do INR (sigla inglesa)/RNI com exato 
intuito de prevenir as complicações relacionadas 
a alta dosagem ou baixa dosagem (LEVINE; 
KLEIN, 2012).  
De acordo com Ruiz et al (2014) os valores do 
INR podem variar de acordo com a condição de 
saúde do paciente, suas patologias e a dosagem 
do anticoagulante, porém, para a maioria dos 
pacientes o valor terapêutico do INR/RNI é em 
torno de 2 a 3.  
Além dos médicos avaliarem constantemente os 
valores do INR, é de sua importância que estes 
também sejam avaliados pela (o) enfermeira (o), 
uma vez que os enfermeiros são responsáveis 
pelos cuidados prestados a estes pacientes, não 
só em ambientes de terapia intensiva, mas em 
todo âmbito hospitalar (RUIZ et al, 2014). 
Conforme constatado por Levine e Klein (2012), o 
(a) enfermeiro (a) possuem extrema capacidade e 
habilidade para realizar o monitoramento do nível 
terapêutico do tratamento com anticoagulante, 
sendo que, este acompanhamento realizado pelo 
enfermeiro não se difere em nada quando 
comparado com o realizado pelos médicos, sendo 
em alguns casos destacados durante o artigo, até 
mais eficaz.  
 
A importância de estar alerta á administração 
do anticoagulante e aos sinais e sintomas de 
complicações 
 
Conforme exposto por Ridge e Antonacci (2008) 
The Join Comission está focada na segurança do 
paciente anticoagulado desde 2008, e um dos 
seus atuais objetivos nacionais de segurança do 
paciente é exatamente reduzir a probabilidade de 
danos ao paciente associados ao uso da terapia 
anticoagulante.  
A terapia anticoagulante segura requer um 
equilíbrio entre o sangramento e os eventos 
trombolíticos para assim garantir que o paciente 
receba de forma segura,  eficaz e benéfica esta 
terapia. Desatenção, e uma pratica clínica 
irregular podem contribuir para erros envolvendo 
essa terapia e consequentemente a complicações 
tais como: concentrações padronizadas e pré-
impressas; não repetir a dose do anticoagulante; 
heparina e insulina podem ser confundidas devida 
a semelhança do frasco e do conteúdo (RIDGE; 
ANTONACCI, 2008).  
Os mesmos autores citados anteriormente 
elucidam alguns pontos importantes para evitar 
erro de administração do anticoagulante tais com: 
dupla checagem, ou seja, pedir a outra 
enfermeira que verifique os cálculos da heparina, 
local de aplicação, checagem de exames 
laboratoriais como TTPa e INR; caso tenha 

duvida se deve ou não administrar o 
anticoagulante devido a alguma intercorrência, 
verificar sempre com o médico responsável ou o 
farmacêutico; nunca confiar na cor do frasco e do 
rótulo, sempre ler com atenção. Esses são 
algumas dicas dadas pelos autores para 
minimizar as chances de erros de administração e 
consequentemente diminuir o risco de 
complicações da terapia.  
De acordo com Eisentein (2012) é de suma 
importância que o (a) enfermeiro (a) realize 
minunciosamente o exame físico no paciente com 
terapia anticoagulante, estando a atento a sinais 
e sintomas que possam se indicativos ou de 
sangramento. São esses hematomas, presença 
de sangue em lençol e roupas, palidez, abdome 
distendido entre outros; e os sinais indicativos de 
eventos trombolíticos como edemas e dores em 
membros inferiores, pele quente, extremidades 
cianóticas, mudança no padrão respiratório e 
cardíaco entre outros. Pois a detecção precoce 
dessas complicações auxilia em uma reversão do 
quadro clínico mais eficaz e segura ao paciente.  
Inúmeras complicações da terapia anticoagulante 
se devem ao fato do paciente ou profissional de 
saúde não ter utilizado a dosagem certa, controle 
e monitoramento ineficaz do INR, relevar ou não 
perceber algum sinal precoce de uma possível 
complicação (BARBOSA; MAFEI; MARIN, 2004).  
A sistematização da assistência de enfermagem é 
essencial ao trabalho do enfermeiro e auxilia na 
hora de traçar intervenções terapêuticas aos 
pacientes, principalmente pacientes críticos e/ou 
potencialmente críticos esteja ele em terapia 
anticoagulante ou não.  
Barbosa, Mafei e Marin (2004) descorrem em seu 
estudo alguns diagnósticos mais comumente 
encontrados em pacientes internados submetidos 
a anticoagulante e são eles: “déficit de volume de 
líquidos” sendo relacionado a perda de sangue. E 
o outro diagnóstico, “controle ineficaz do regime 
terapêutico” neste caso podendo estar 
relacionado a alta complexidade do paciente, a 
não adesão dos familiares no tratamento, ao não 
esclarecimento dos profissionais de saúde sobre 
esta terapia e sua importância.  
Ao primeiro diagnósticos as intervenções de 
enfermagem são voltadas para a prevenção, 
diminuição ou estancamento deste sangramento, 
durante as intercorrências é imprescindível a 
presença do enfermeiro, monitorar os resultados 
de TP e TPPa, evitar lesões que possam levar a 
um possível sangramento, monitorar sinais vitais, 
avaliar os sinais e sintomas de hemorragias ou 
perda sanguínea (BARBOSA; MAFEI; MARIN, 
2004).  
Já relacionado ao diagnóstico de controle ineficaz 
do regime terapêutico, as intervenções de 
enfermagem ficam voltadas para o ensino-
aprendizagem tanto do paciente e seus familiares 
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quanto aos profissionais de saúde que prestam a 
assistência a este paciente. Instalação de 
protocolos que norteiem as condutas dos 
profissionais na busca de melhora na qualidade 
da assistência prestada, treinando quanto a 
avaliação do paciente, as medicações utilizadas e 
a importância da dosagem correta, sinais e 
sintomas de complicações decorrente da terapia 
(PELEGRINO et al, 2014). 
Considerações Finais 
 
Os principais pontos no cuidado de enfermagem 
prestado a pacientes em terapia com 
anticoagulantes são: monitorização do nível 
terapêutico do INR, observar os sinais e sintomas 
de complicações decorrentes da terapia e a 
realização minuciosa da sistematização da 
assistência de enfermagem voltada para estes 
pacientes. 
Não foram encontrados artigos que abordassem 
especificamente e diretamente os cuidados de 
enfermagem prestados a estes pacientes, 
constituindo-se assim uma lacuna no 
conhecimento cientifico. Diante dessa evidencia, 
recomenda-se que novas pesquisas envolvendo 
esta temática seja realizada, uma vez que o 
enfermeiro esta diretamente ligado ao cuidado 
destes pacientes críticos ou potencialmente 
crítico, e uma assistência de excelência auxilia a 
diminuir o risco de complicações além de 
promover a segurança do paciente e eficácia da 
terapia.  
Os resultados desta revisão integrativa 
apresentam limitações devido ao fato de terem 
sido poucos os artigos que abordassem uma 
temática pertinente ao presente estudo, por 
serem artigos nível 4 ou 5 de evidencia, alertando 
assim a comunidade cientifica sobre a 
necessidade de investimento em estudos nível 1 
ou 2 de evidencias sobre a terapia anticoagulante 
de pacientes críticos.  
 Referências  
BARBOSA, M. S.; MAFEI, F. H.; MARIN, M. J. S.. 
Diagnósticos E Intervenções De Enfermagem Aos 
Pacientes Em Terapia Anticoagulante. Revista 
Brasileira de Enfermagem, Brasilia, v. 57, n. 5, 
p.601-604, out. 2004  
 
CLÉ, D. V. et al. Anticoagulação em pacientes 
hospitalizados. Revista da Faculdade de 
Medicina de Ribeirao Preto, Ribeirao Preto, v. 
43, n. 2, p.107-117, 2010. Disponivel em: 
<http://revista.fmrp.usp.br/2010/vol43n2/Simp2_A
nticoagulacao em pacientes hospitalizados.pdf>. 
Acesso em: 20 jun. 2017. 
 

EISENSTEIN, D. H.. Anticoagulation Management 
in the Ambulatory Surgical Setting. Aorn 
Journal, [s.l.], v. 95, n. 4, p.510-524, abr. 2012 
 
FAVARIN, S. S.; CAMPONOGARA, S.. Perfil dos 
Pacientes Internados na Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto de um Hospital 
Universitário. Revista de Enfermagem da 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa 
Maria, v. 2, n. 2, p.320-329, maio 2012. 
 
PELEGRINO, F. M. et al. Protocolo Educativo 
Para Pacientes Em Uso De Anticoagulante Oral: Construção E Validação. Texto Contexto 
Enfermagem, Florianópolis, v. 23, n. 3, p.799-
806, set. 2014. 
 
RAMOS, S.; MARTINS, S. de O.. Inovação Na 
Terapêutica Anticoagulante. Revista Port 
Farmacoter, [s.l], v. 5, p.194-207, 2013. 
 
RIDGE, R. A.; ANTONACCI, Lisa M.. Shining a 
spotlight on anticoagulation safety. Nursing 
2008, [s.l], v. 38, n. 8, p.22-23, ago. 2008. 
 
RUIZ, A. R. et al. La consulta de terapia 
antitrombótica: progresando hacia la Enfermería 
de Práctica Avanzada. Enfermería Clínica, [s.l.], 
v. 24, n. 3, p.200-204, maio 2014. 
 
SANTOS, F. C. et al. Complicações da terapia 
anticoagulante com warfarina em pacientes com 
doença vascular periférica: estudo coorte 
prospectivo. J Vasc Bras, [s.l], v. 5, n. 13, p.194-
202, 2006. 
 
SERRA, I. da C. C. et al. Gestão terapêutica dos 
utentes com terapia anticoagulante oral. Revista 
Eletronica Trimestral de Enfermeria, [S.l.], v. 1, 
n. 40, p.20-29, out. 2016. Disponível em: 
<http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v15n41/pt_clinica2.pd
f>. Acesso em: 20 jun. 2017. 
 
SOUZA, M. T. de; SILVA, M. D. da; CARVALHO, 
R. de. Revisão integrativa: o que é e como 
fazer. Einstein, São Paulo, v. 8, n. 1, p.102-106, 
ago. 2010. 
  VOLSCHAN, A. et al. Diretriz de 
Tromboembolismo Pulmonar. Sociedade de 
Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, v. 13, n. , p.1-19, abr. 2000. 


