
 

Dijous, 12 de novembre de 2020 a les 17:00 

Modalitat virtual 

Enllaç connexió: 

https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=m551b1b1e4e36aa9e75c6aa0594790ddb 

 

Inscripcions: https://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1444 

 

UPDATE en la MALATIA TROMBOEMBÒLICA 

VENOSA: situacions “minoritàries” 

Pacient de 48 anys amb TVP a extremitat inferior dreta i embolisme pulmonar: 

1.- Evidència de l’anticoagulació oral vs parenteral en la Malaltia Tromboembòlica Venosa 
(MTV) 
2.- Peculiaritats dels ACODs en Malalties Minoritàries (Sd. Antifosfolipídica, trombofílies 
congènites,…) 
3.- Com mesurar el risc de sagnat en la MTV? 
4.- Tractament extès segons la presència de factor de risc identificable: igual en la TVP que en 
el TEP? 

Dr. Josep Maria Suriñach. Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari de Vall 
d’Hebrón. 

 

Es decideix retirar anticoagulació als 3 mesos. Als 4 anys presenta nou episodi d’embolisme 

pulmonar. Es reinicia anticoagulació, amb una ACOD i als 3 mesos se li detecta un 

adenocarcinoma gàstric ... 

Pacient de 49 anys amb ACODs i càncer: 

1.- Cal fer screening de neoplàsia oculta en els pacients amb MTV sense factor de risc conegut?  
2.- MTV en trastorns oncològics minoritaris 
3.- Eficàcia i risc de sagnat dels ACODs en el tractament de la MTV en el pacient amb càncer 
4.- Tractament extès de la MTV en el pacient amb càncer (HBPM vs AVK vs ACODs): influeix el 
tipus de càncer? 
 Dr. Enrique Gallardo. Servei d’Oncologia. Hospital Universitari Parc Taulí. 

https://academiacat.webex.com/academiacat/j.php?MTID=m551b1b1e4e36aa9e75c6aa0594790ddb


 

El pacient és tractat i queda lliure de malaltia. Després de 5 anys de seguiment és donat d’alta 

d’Oncologia, sense anticoagulació. Als 8 anys, (abril 2020) es diagnostica de COVID-19 amb 

pneumonia bilateral i durant ingrés presenta episodi de TEP sense inestabilitat hemodinàmica. 

Pacient de 62 anys ingressat per COVID-19 amb pneumònia que presenta TEP: 

1.- Fisiopatologia de la hipercoagulabilitat en el COVID-19: paper del dany endotelial vs 
coagulopatia de consum 
2.- COVID-19, Malalties Minoritàries, confinament i MTV: peculiaritats? 
3.- Tromboprofilaxis de la MTV en el pacient ingressat amb COVID-19 i a l’alta 
4.- Diagnòstic de la MTV en el pacient amb COVID-19: TEP i TVP 

Dr. Juan José López Núñez. Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol. 

 

Moderador: Dr. A. Riera-Mestre. Servei de Medicina Interna. Hospital Universitari de 

Bellvitge. 

 

Amb l’aval de:  

 


