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ORIENTAÇÕES
NUTRICIONAIS:
TROMBOSE

O que é a trombose?

Os fatores de risco mais comuns

Esses medicamentos inibem enzimas

para

que são necessárias no processo de

a

TVP

são:

pós-

coagulação. Como a vitamina K é um

interrupção ou limitação grave do

operatório, idade avançada, gravidez,

facilitador das reações enzimáticas,

fluxo

puerpério,

neoplasias

deve-se ter um controle na ingestão

hormônios

dos alimentos fontes de vitamina K,

A

Trombose
de

Venosa

sangue

em

(TV)

é

um

a

vaso

formando trombos ou coágulos. A
forma mais comum é a Trombose
Venosa Profunda (TVP) que ocorre
nos membros inferiores.
Os

coágulos

são

formados

por

agregação de hemácias, plaquetas e
leucócitos envolvidos por uma rede
de fibrina causando obstrução parcial

prolongadas,

imobilizações

traumas,
obesidade,

malignas,

uso

de

femininos à base de estrógenos e

para

trombofilias familiares e adquiridas.

coagulante excessivo.

O consumo excessivo de álcool, o

Evite

tabagismo e a presença de obesidade
podem aumentar o risco de eventos
tromboembólicos.

que

não

o

alimentos

tenha

consumo
fonte

de

um

efeito

excessivo

de

vitamina

K:

fígado, gema de ovo, óleos vegetais,
margarinas, leite de vaca e hortaliças
verde-escuras.

ou total da veia, prejudicando a
circulação sanguínea.
Os sintomas da trombose podem
manifestar-se

como

ATENÇÃO!

simples

desconforto local, até uma embolia
pulmonar, quadro grave e fatal se

VOCÊ SABIA?

não tratado.
Alimentos
No

tratamento

trombose

da

composição

que
a

contém
gordura

em

sua

vegetal

utilizam-se

hidrogenada aumentam o teor de

os anticoagulantes orais

vitamina K na alimentação, por isso

para

cuidado com o consumo de alimentos

evitar

eventos

tromboembólicos.

ultraprocessados e processados.

