
O paciente tem um
forte histórico familiar
de doença trombótica?

O paciente teve
vários episódios

de trombose?

O paciente teve
trombose em um
local incomum?

O paciente tem menos de
50 anos com trombose

venosa ou arterial?
O paciente está com
cirurgia agendada?

Sendo a paciente mulher,
indagar se faz uso de
contraceptivo oral?

Realize o painel de testes após
o paciente ter se recuperado do

evento trombótico e descontinuado  
a terapia anticoagulante

Alguns médicos consideram a
realização de testes de triagem para os

distúrbios genéticos mais comuns:
Fator V Leiden, Protrombina G20210A

Antitrombina:
Ensaio

Cromogênico

Proteina S : 
Ensaio de atividade

(funcional)

 Proteina C Ativada: 
Utilizar Metodologia 

Coagulométrica

Homocisteina:
Se elevada, pode ser devido 

a baixa da enzima MTHFR pela
reação a mutação do C677T

MTHFR: 
Ensaio baseado

em DNA

Mutação do
G20210A: 
hetero ou  

homozigótico?

Fator V de Leiden: 
Confirmação pelo
ensaio baseado  

em DNA

Houve terapia
recente ou atual
com heparina?

Existe alguma das seguintes condições?
• Anticoagulante lúpico
• Alto nível de fator VIII 
• Fator V de Leiden

Potencial existência de deficiência
de AT III. Para confirmar repita o

teste de 1 a 3 meses após

Repetir o ensaio funcional pelo
menos 10 dias após a suspenção

da administração de heparina

Potencial existência de deficiência
de Proteína S. Para confirmar,

repita o teste de 1 a 3 meses após

Potencial existência de deficiência
de Proteina C. Para confirmar,

repita o teste de 1 a 3 meses após

Repetir com ensaio
cromogênico para eliminar

interferências

Realizar o ensaio de
Proteina S Livre
(imunológico)

Não são necessários
mais testes

Existe alguma das seguintes condições?
• Anticoagulante lúpico
• Alto nível de fator VIII 
• Fator V de Leiden

 Protrombina G20210A:
Ensaio baseado em DNA

Proteina C Ativada:
Este ensaio pesquisa a

mutação do Fator V de Leiden
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