
 
 

 
 

 
Guia prático de terapia compressiva SBACV 

 
 

Princípios físicos e materiais 
A compressão é a terapia mais amplamente utilizada na área da Angiologia e da 
Cirurgia Vascular. Sua aplicação vai desde os estágios iniciais até os mais avançados 
tanto das doenças linfáticas quanto das venosas, podendo ser utilizada inclusive em 
quem não apresenta os sinais da doença, mas apenas seus sintomas.  
 
A pressão venosa é influenciada pela gravidade e se altera de acordo com a posição 
que se adota. Esta pressão pode ser separada em pressão venosa ortostática quando 
nos encontramos em pé, sem nos movimentarmos, e em pressão venosa dinâmica, 
quando há movimentação dos membros inferiores. A primeira (ortostática) 
corresponde à pressão residual capilar de cerca de 10mmHg somada ao peso da 
coluna de sangue. Essa pressão facilmente chega a 80-90mmHg no tornozelo.1 
 
- Princípios Físicos na Aplicação da Terapia Compressiva 
A Lei de Laplace determina que sob uma mesma tensão, a pressão exercida será 
inversamente proporcional ao raio da superfície em que está sendo aplicada esta 
compressão.2 Uma das informações mais importantes a ser considerada com esta lei 
está na aplicação de uma compressão em locais com proeminências ósseas, pois estas 
configuram um raio de superfície menor, resultando em maior pressão aplicada.  
A lei de Pascal demonstra que quando se aplica uma pressão em um fluido contido 
dentro de um sistema fechado, rígido, ocorrerá um aumento de pressão igualmente 
distribuído dentro deste sistema. Podemos entender 
o recipiente fechado como um sistema de terapia compressiva ou a fáscia muscular, e 
o fluido como o músculo ou os grupos musculares.3 
 
- Tipos de compressão 

 Compressão Concêntrica 
A compressão concêntrica exerce uma força de fora para dentro. É aquela que 
pressiona a pele por fora, por exemplo quando se coloca uma meia elástica: o tecido 
em repouso tem uma circunferência menor que a perna, por isso, quando se veste a 
meia a tendência do tecido é voltar à sua situação de repouso, “forçando” a perna 
circunferencialmente, de fora para o centro do cilindro (concêntrico). 
 

 Compressão contensiva 
Já a compressão contensiva “envelopa” o membro, não exercendo uma força externa. 
O que ocorre é que impede uma eventual expansão do conteúdo, portanto a pressão 
aumenta conforme a musculatura quer expandir. Por isso é um tipo de compressão 
que contém, dificulta ou impede um aumento de volume. Obviamente que para isso 
acontecer, o material que envolve o membro precisa ser rígido ou ineslástico. 
 

 Compressão excêntrica 



 
 

 
 

Nesta situação o que é realizado é uma modificação artificial do raio da circunferência. 
Ou seja, coloca-se um anteparo entre o agente da compressão (seja concêntrico ou 
contensivo) que torna o raio do cilindro maior ou menor. Isso promove diminuição 
(aumento do raio – chamada de pressão negativa) ou aumento (diminuição do raio – 
chamada de pressão positiva) focal da pressão conforme já foi descrito na Lei de 
Laplace. 
 
 
- Tipos de pressão 

 Pressão de repouso 
É a pressão constante exercida sobre os tecidos, independente da postura que é 
adotada. Essa pressão de repouso pode ser supina (quando deitado) ou ortostática 
(em pé) 
 

 Pressão de trabalho 
É a pressão aplicada quando há a expansão muscular durante a contração. Com esse 
aumento de volume, a musculatura vai de encontro ao tecido da compressão. Note-se 
que quanto mais esse tecido contiver essa expansão, maior será a pressão resultante 
dentro do compartimento. 
 
- Sistema de Compressão elástico x inelástico 
Para saber a diferença entre compressão elástica e inelástica, é necessário conhecer o 
índice de rigidez estática (do inglês Static Stiffness Index) ou SSI. Este termo foi 
introduzido há mais de 10 anos e define a diferença entre a pressão em pé e a posição 
de decúbito supino, ou seja, é realizada a medida de pressão de interface nas duas 
posições, sem alterar a posição do transdutor de pressão (ponto de medida padrão é o 
B1, onde o músculo gastrocnêmio se transforma na parte tendinosa): 
Quando o SSI é maior que 10mmHg o sistema de compressão é definido como 
inelástico e possui uma rigidez maior. Com um SSI igual ou menor que 10mmHg o 
sistema compressivo é definido como elástico.4-5 
Tecidos com baixo índice de rigidez têm baixa resistência ao alongamento. Eles são 
convencionalmente descritos como "elásticos" (não rígidos), e a tensão não aumenta 
tão rapidamente quando tensionados, ou seja, com um tecido elástico mesmo se 
esticados a pressão não aumenta de forma intensa.6  
Já com tecidos de compressão mais rígida, as mudanças de pressão variam com as 
mudanças no tamanho do membro. Quando a circunferência do membro aumenta, o 
tecido é “forçado” (mas ele não estica) e a tensão aumenta. Esta é a inteligência dos 
sistemas mais rígidos: com uma pressão de repouso geralmente mais baixa 
demonstram ter benefícios terapêuticos semelhantes aos produtos mais elásticos com 
pressões maiores. Isso porque durante o trabalho, justamente quando é necessário, a 
pressão de interface do sistema mais rígido aumenta de forma mais eficiente que os 
tecidos elásticos.6 
Não é só o tipo de material que modifica a rigidez de um sistema. Pode-se aumentar a 
rigidez de um sistema a partir da forma de utilizar (configuração de colocação) o 
material e também no número de camadas.7 
 



 
 

 
 

- Bomba venosa 
Agora, existe uma condição para que todo esse sistema de compressão mais rígida 
funcione melhor, que é a expansão muscular. Se não houver musculatura e amplitude 
de movimento, a ação “inteligente” dos tecidos rígidos fica comprometida, uma vez 
que não há um aumento de volume a ser contido. 
Além disso, também não adianta promover um sistema inelástico para manter o 
paciente em repouso ou sem contração muscular. Por isso, uma das principais 
vertentes na reabilitação desse tipo de situação envolve exercícios de contra 
resistência como a musculação e caminhadas. 
 
Conclusão 
Cada forma de utilização dos produtos e suas características são realizadas pensando 
na forma de compressão, tipo de pressão e no sistema de compressão que se deseja 
para cada situação clínica. Compreender como cada tecido se comporta em repouso 
ou em atividade, além de conhecer o comportamento da musculatura, passa a ser 
fundamental na estratégica de execução da terapia compressiva adequada. 
 

Terapia compressiva no edema postural 
 
De acordo com o que foi explicado anteriormente, faz sentido pensar que como a 
compressão inelástica exerce um melhor efeito hemodinâmico com maior pressão de 
trabalho, seria a melhor terapia para todas as situações, inclusive para edema postural. 
Porém, existem algumas outras características a serem consideradas: 1. O sistema 
inelástico perde pressão de interface ao longo do tempo; 2. O sistema inelástico 
necessita de expansão muscular para exercer sua função. Já o sistema elástico não 
detém essas características.  
 
- Pressão x rigidez 
Um estudo realizado com diferentes tipos de meias (pressões e rigidez diferentes) 
demonstrou que para a redução do edema, meias com maior pressão, mesmo tendo 
menor rigidez, foram mais eficientes nesse objetivo.8 
Por outro lado, outro estudo encontrou que tanto a compressão elástica quanto a 
inelástica diminuíram o volume dos membros, em pacientes portadores de 
insuficiência venosa crônica, quando comparados ao controle sem uso de qualquer 
dispositivo. Apesar das bandagens inelástica apresentarem uma leve tendência a 
diminuir mais a circunferência do membro e edema de pele, essa diferença não foi 
estatisticamente relevante,  mas levando-se em conta que as meias de compressão 
eram de alta intensidade, com pressões de tornozelo entre 40 e 60 mmHg.  Com duas 
importantes observações devem ser feitas: 1. as meias foram trocadas de acordo com 
a redução do volume do membro (ou seja, um novo par de meias foi usado se a 
redução do volume do membro não permitisse mais a manutenção da pressão). 2. As 
meias também foram utilizadas no período noturno, algo de indicação não frequente 
em nosso meio.9 
 
- Dispositivo de velcro 
Com a redução do edema há necessidade de reajustar o tamanho da meia.  Com isso, 
faz sentido o emprego de um dispositivo onde esse ajuste seja possível. O dispositivo 



 
 

 
 

de velcro figura como uma alternativa que cumpre tal função de adaptabilidade em 
função do diâmetro do membro.  
Quando testado em portadores de edema crônico, esse dispositivo obteve um 
resultado superior a um conjunto de bandagens elásticas, sendo mais eficiente na 
redução do edema justamente por conseguir manter a pressão alvo secundariamente 
ao ajuste constante.10,11 
Essa característica é mais positiva em um quadro de edema crônico, mas não no 
edema postural diário, onde usualmente não há alteração definitiva do volume do 
membro, e sim ele é um ciclo diário. Para redução de edema, faz mais sentido pensar 
na pressão que na rigidez.  
Em um outro estudo isso se mostrou real pois o sistema de velcro foi superior à 
bandagem inelástica e a dispositivos de eletroestimulação para reduzir o edema, mas 
no protocolo utilizado o dispositivo de velcro não estava sendo utilizado com um 
índice de rigidez estática maior que 10mmHg. Ou seja, não estava sendo utilizado 
como um sistema inelástico.12 
 
Conclusão 
- para reduzir um edema crônico o uso inicial do dispositivo de velcro é positivo pois 
consegue manter uma pressão constante mesmo com a redução do volume do 
membro pela sua capacidade de ajuste frequente.  
- para reduzir o edema postural a pressão é mais importante que rigidez 
-  A compressão inelástica possui melhor efeito em pacientes com expansão muscular 
da panturrilha. 
- no edema postural o uso de meias elásticas a partir de 15mmHg já possui efeito e 
indicação para diminuir a formação do edema e para reduzi-lo. 
 

Terapia Compressiva nas úlceras venosas 
 

Pouco mais de 1% da população mundial vai desenvolver uma úlcera de origem 
venosa ao longo de sua vida, uma parte significativa destes doentes vai precisar de 
meses ou mesmo anos para ver essa úlcera cicatrizada, e ainda com grande chance de 
recorrência13,14. A etiologia não é totalmente clara, com inúmeras teorias a respeito, 
porem a fisiopatologia pela qual os eventos levam à úlcera são razoavelmente bem 
estabelecidos e baseados no aumento ou transmissão de uma pressão venosa elevada 
às veias superficiais dos membros inferiores.  

Entendendo o mecanismo pelo qual as úlceras tem origem, é ate bastante 
intuitivo que os dispositivos de compressão, sejam eles meias ou bandagens ou 
mesmo compressão pneumática intermitente, desempenhem um papel importante no 
sentido de redirecionar a pressão ou aumentar o fluxo no sistema profundo, ou ao 
menos melhorar as condições no sistema venoso superficial3. De fato, revisões 
sistemáticas tem encontrado tais desfechos. Em comparação com tratamentos sem 
qualquer tipo de compressão, o uso de bandagens ou meias de compressão 
determinaram a cicatrização em menor tempo e mais pacientes terão tais úlceras 
fechadas em um período de 12 meses15. Ver gráfico 1. 



 
 

 
 

 
Gráfico 1: adaptado de Shi et al 202115, comparação entre bandagens ou meias 

de compressão versus nenhuma compressão com relação ao tempo de completa 
cicatrização.  

Na mesma revisão, podemos observar que não houveram relatos de mais 
efeitos adversos relacionados a terapia compressiva, uma das maiores vantagens 
dessa modalidade de tratamento15. Ver gráfico 2 

 
Gráfico 2: adaptado de Shi et al 202115, comparação entre bandagens ou meias 

de compressão versus nenhuma compressão quanto a efeitos adversos. 
Alguns estudos pesquisaram a utilização de compressão pneumática 

intermitente (CPI) e sua relação com o tratamento de úlceras venosas. Uma revisão 
destes trabalhos, que incluíram 9 pesquisas primárias reunindo cerca de 489 pacientes, 
mostrou que a CPI pode melhorar a cicatrização das feridas quando comparado a 
outros dispositivos de compressão ou métodos de tratamento que não utilizaram 
qualquer compressão16. Apesar disso, a vantagem do uso de CPI concomitante a outras 
técnicas de compressão não foi alvo dessa revisão e ainda é um campo para análise, 
por outro lado pode ter seu valor nos pacientes com limitação ao uso de outros 
dispositivos como por exemplo a dificuldade em calçar meias e/ou impossibilidade de 
acesso a realização de bandagens. Na prática, alguns estudos demonstraram a 
dificuldade de se conseguir realizar a terapia de compressão de forma adequada. Entre 
25 e 46% dos pacientes não conseguem aderir ao tratamento compressivo tradicional 
de forma correta17,18. Mesmo quando se utilizam medidas de apoio e orientação a 
estes doentes, a aderência ao tratamento parece não aumentar19. Para estes pacientes 
com dificuldade em aderir ao tratamento compressivo com meias ou bandagens, um 
método alternativo como a CPI poderia ser benéfico. Tal recomendação pode ser vista 
no último consenso europeu sobre insuficiência venosa crônica, conforme o gráfico20.  

 



 
 

 
 

 
Gráfico 3: Modalidades de tratamento de ulceras venosas, ativas ou 

cicatrizadas, segundo o consenso europeu de 202120 

A insuflação mais rápida das bolsas do dispositivo de CPI, produziu melhor 
efeito em termos de rapidez de cicatrização do que a insuflação lenta21.   

A intensidade ideal de compressão em pacientes portadores de úlcera venosa é 
outro ponto de relativa controvérsia, mas de forma geral o mais aceito é que uma 
compressão mais alta (em torno de 40mmHg no nível do tornozelo) seria o ideal para 
uma melhor e mais rápida cicatrização13,14,22. Entretanto, é comum que estes níveis de 
compressão sejam desconfortáveis aos pacientes, em especial no inicio do tratamento. 
O constante esclarecimento sobre a importância do tratamento e o suporte analgésico 
para estes pacientes configuram um ponto crucial para o sucesso da terapia.  

Conclusão 
A ocorrência de uma úlcera venosa não é incomum em nossa sociedade, causando um 
grande impacto na qualidade de vida destes doentes. Conhecer todas as modalidades 
de tratamento compressivo, aplicar tais terapias de forma correta e principalmente no 
paciente certo, ou seja, aquele que se adapte a terapia proposta parecem ser a pedra 
fundamental de um tratamento em geral longo e cuja doença primária costuma 
apresentar recidivas.  

 
Compressão na síndrome pós trombótica 

 
A síndrome pós trombótica (SPT) pode ser definida como o conjunto de sinais e 
sintomas (dor, queimação, peso, fadiga, câimbras, coceira, claudicação venosa, 
alteração de coloração da pele, inchaço, edema e úlceras de origem venosa) 
consequentes a obstrução ou insuficiência do sistema venoso profundo após uma 
trombose venosa neste local (TVP)20.  
Cerca de 20 a 50% dos doentes com TVP vão desenvolver SPT, normalmente entre 3 a 
5 anos (mas pode ser muito depois como 10 anos), e entre estes, cerca de 5 a 10% 



 
 

 
 

evoluirão para as formas graves incluindo úlceras venosas e limitações funcionais 
importantes23. Os fatores de risco para desenvolver SPT são: 

 Obesidade 
 Idade avançada 
 Tabagismo 
 Insuficiência prévia do sistema venoso superficial 
 TVP proximal envolvendo as veias ilíacas 
 TVP ipsilateral recorrente 
 Disfunção da musculatura da panturrilha 
 Manutenção de sintomas por mais de 30 dias após o tratamento adequado da 

TVP 
 Obstrução residual do sistema venoso profundo 
 Elevação persistente do D-dímero 
 Tratamento inadequado com sub doses das medicações anticoagulantes 
Segundo o consenso europeu sobre IVC de 2021, a prevenção do desenvolvimento 

de PTS após uma TVP extensa cita alguns pontos chave que incluem: uma boa 
estratégia de anticoagulação, remoção do trombo (trombólise farmacológica ou 
fármaco-mecânica) em casos selecionados e um adequado tratamento compressivo. 
Uma revisão neste ultimo tópico encontrou evidencias que defendem a utilização de 
elastocompressão como prevenção, porem o grau de evidencia foi fraco. A maioria 
destes estudos utilizou meias de alta compressão (30 a 40 mmHg no tornozelo) porem 
estes não apresentaram diferença estatística daqueles que utilizaram meias de média 
(20 a 30mmHg) compressão24, entretanto este trabalho pode ter um forte viés visto 
que os pacientes eram pouco ou assintomáticos, ou seja, aqueles com menor risco de 
desenvolver STP. Também a extensão do dispositivo de compressão, abaixo do joelho 
ou atingindo a coxa, não pareceu exercer alguma diferença no resultado. No geral, a 
redução no risco relativo foi de 0,62 (p=0.05) no risco de desenvolver SPT com uso de 
meias elásticas na fase pós aguda da TVP. Ver gráfico 1.  

 



 
 

 
 

 
Gráfico 1: extraído de Appelen et al 201724, demonstrando a diminuição de SPT 

com a utilização de compressão.  
Neste mesmo estudo, infelizmente, não foi possível observar a diminuição da 
gravidade destes quadros24.  

Uma vez que os recursos para se evitar a SPT tenham falhado e o doente 
desenvolveu os sinais e sintomas, o tratamento de forma geral consiste em medidas 
clínicas como exercícios programados, perda de peso, uso de medicações e novamente 
tratamento compressivo23. Em casos muito selecionados os tratamentos invasivos, 
objetivando o reestabelecimento do fluxo em veias obstruídas ou o controle do refluxo 
em veias insuficientes, podem ser utilizados apenas por equipes experientes, devido a 
longa curva de aprendizado na execução de tais procedimentos. Uma revisão 
sistemática recente encontrou evidências fracas sobre a melhora do quadro de SPT 
com o uso de meias elásticas e moderadas para o uso de compressão pneumática 
intermitente25.  Entretanto todos os estudos incluíam poucos sujeitos de pesquisa que 
foram monitorados por um tempo curto quando pensamos em SPT, de até dois anos. 
Em um estudo específico, O´Donnell et al registraram melhora dos sintomas, segundo 
a escala de Villata, em 31% dos doentes tratados com CPI quando comparado a 13% 
nos casos controle (p=0,04), num seguimento de 16 semanas26. 
 
-Conclusões:  

A terapia compressiva, utilizando meias de alta compressão (30 a 40 mmHg no 
nível do tornezelo) ou dispositivos de compressão pneumática intermitente parecem 
aliviar os sintomas dos doentes portadores de SPT. Sua utilização nas fases 
imediatamente após a TVP que originou o quadro pode diminuir a chance da evolução 
para quadros leves e intermediários de SPT. 

 
 



 
 

 
 

Compressão pós-procedimentos venosos 
 
 Para utilizar de forma adequada a terapia compressiva depois de 
procedimentos basta responder a uma pergunta: qual o objetivo da sua compressão? 
Dessa forma é possível adequar o modo de utilizar os materiais disponíveis (ataduras, 
meias, espumas, etc)27-29 

 
 
-Terapia compressiva após escleroterapia líquida ou com espuma 
 
Qual o objetivo da compressão? 
Aproximar as paredes da veia tratada, esvaziando-a, e assim levar à formação de um 
cordão fibroso. 
 
Para isso ser possível a pressão exercida com seu paciente em posição ortostática 
deveria ser: 
40-50mmHg na coxa e 70mmHg na perna. Com o paciente em posição supina pode ser 
tão baixa quanto 15mmHg30. 
 
Isso explica o motivo de estudos de uso ou não de terapia compressiva depois de 
escleroterapia com espuma não terem mostrado superioridade de resultado com a 
compressão: ela foi insuficiente para atingir o objetivo27,30. 
 
Sugestão para atingir o objetivo da compressão 
- compressão excêntrica com a menor área possível capaz de abordar toda a largura da 
veia tratada, usando um sistema inelástico de compressão, o que elevaria a pressão 
focal em ortostase30,31 

 
No entanto há que ter  cuidado com esse modelo de compressão pois a pele pode se 
ferir e levar a ulcerações e ferimentos locais. 
 
 
-Terapia compressiva após tratamento termoablativo e stripping de veias safenas 
 
Qual o objetivo da compressão? 
Reduzir edema e dor e prevenir trombose venosa profunda (isso se consegue com o 
aumento da velocidade de fluxo do sistema venoso profundo). 
 
Com a retirada da veia ou o uso de técnicas termoablativas, não há a necessidade de 
colabar a veia para melhorar taxas de oclusão. O que se quer é diminuir o desconforto 
pós-procedimento32,33. 
Na literatura não se tem com clareza o tempo de uso necessário, mas fica evidente a 
melhora com da dor e no retorno às atividades com o uso da terapia compressiva34,35. 
Mas qual? 
 
Sugestão para atingir o objetivo da compressão 
- Compressão concêntrica com pressão de 20-30mmHg em tornozelo já é suficiente.  



 
 

 
 

 
A explicação da compressão concêntrica poder atingir o objetivo proposto encontra-se 
na chamada compressão paradoxal, onde essa pressão seria transmitida tanto ao 
tecido subcutâneo quanto aos compartimentos profundos.  
Vale ressaltar que caso seja desejável que, em algum ponto, haja uma pressão maior 
(p.ex. diminuir hematoma nas áreas de flebectomias), vale a mesma recomendação da 
compressão após escleroterapia descrita anteriormente36,37. 
 
Compressão pneumática intermitente na tromboprofilaxia 
 
A trombose venosa profunda(TVP) e a embolia pulmonar (EP) estão entre as 
complicações mais temidas tanto em pacientes cirúrgicos quanto em pacientes 
clínicos. A compressão pneumática intermitente (CPI) é um método facilmente 
aplicável em qualquer tipo de hospitalização ou imobilização.  
 
Já se conhece que a CPI possui capacidade de diminuir a estase venosa e ativar 
substâncias fibrinolíticas, o que seria muito útil na prevenção de um evento 
tromboembólico.38 
A CPI com pressões entre 35-55mmHg gerou um aumento de fluxo venoso em 175% e 
pressões entre 90-100mmHg chegaram a aumentar em até 366% o mesmo fluxo.39 
Não há estudos que demonstrem se a presença de 2 ou 4 compartimentos, pressão 
constante ou sequencial, insuflação rápida ou gradual diferem no resultado, portanto 
ainda há muito campo de estudo nesta área40. 
 
- CPI no paciente cirúrgico 
A CPI diminui o risco de trombose venosa profunda (TVP) em 60% em comparação a 
pacientes que não se utilizam de qualquer forma de prevenção para evento 
tromboembólico. Mas para esse resultado ser atingido a CPI deve ser utilizada até a 
deambulação plena do paciente. E esse já é um dos problemas pois estimativas dizem 
que a aceitação do uso correto varia de 53-78% somente.41 
Os resultados do uso da CPI em pacientes cirúrgicos são positivos e em determinados 
casos comparáveis aos resultados observados a profilaxia farmacológica42, ver gráfico 
1.  
 

 
Gráfico 1: extraído de Handoll et al 200242, comparação da incidência de TVP em 
cirurgia de quadril, heparina versus CPI. 
Apesar dos bons resultados, a CPI não deve ser utilizada isolada em pacientes de alto 
risco com indicação de profilaxia famacológica que não tenham contraindicação para a 



 
 

 
 

anticoagulação42. Por outro lado, em uma revisão sistemática sobre prevenção, o uso 
combinado de CPI e profilaxia farmacológica mostrou-se eficiente em diminuir a 
incidência de TVP pós operatória43. Ver gráfico 2. 
 

 
Gráfico 2: extraído de Kakkos et al 201643 , mostrando uma menor taxa de TVP 
associada ao uso combinado de CPI e profilaxia farmacológica.  
Quando a profilaxia já estava sendo realizada com medicações anticoagulantes, a 
associação da CPI não aumentou o risco de sangramento43, como esperado para um 
método mecânico.  
 
- CPI no paciente clínico 
Pacientes clínicos acamados também possuem benefícios com o uso da CPI. E 
principalmente nos pacientes com sequela de AVC que não possuem contração 
muscular onde a CPI se mostra superior às meias antitrombo 44,45 Novamente a CPI não 
deve pura e simplesmente substituir uma eventual profilaxia farmacológica, mas deve 
ser utilizada em casos de impedimento do uso de anticoagulantes. O uso concomitante 
de profilaxia farmacológica e CPI em pacientes clínicos, parece não ter benefício46. 
 
Conclusão: 
A utilização de CPI aumenta a velocidade de fluxo no sistema venoso profundo 
prevenindo assim eventos tromboembólicos em pacientes imobilizados. Deve ser 
utilizada por todo o período de imobilização e de forma contínua (se acamado e sem 
contração muscular por pelo menos 18 horas/dia), sendo mais eficiente que a meia 
antitrombo em pacientes com sequela de AVC. De forma geral, não há necessidade de 



 
 

 
 

uso associado com a profilaxia farmacológica sendo porem uma excelente opção na 
impossibilidade do uso das medicações anticoagulantes.  
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