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RESUMO 

 

Costa, Márcia Gisele Santos da. Efetividade da atenção farmacêutica aplicada a pacientes 

idosos ambulatoriais em uso de anticoagulante oral com história de fibrilação atrial em 

hospital público. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de 

Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009. 

 

A anticoagulação crônica em pacientes com idade acima de 65 anos, com fibrilação atrial 

(FA), se traduz numa preocupação a mais para a clínica devido ao  risco de ocorrência de 

hemorragias inclusive cerebrais, além da necessidade de controles periódicos,  não apresentando 

uma resposta satisfatória a terapêutica anticoagulante. O presente estudo teve como objetivo 

avaliar a efetividade do fornecimento gratuito de anticoagulante oral no ambulatório de 

anticoagulação de um hospital público, através da participação do profissional farmacêutico no 

ato da dispensação , traçando o perfil destes pacientes com intuito de elaborar uma proposta de 

acompanhamento farmacoterapêutico com vistas à otimização do tratamento, e manutenção de 

pacientes com o INR(International Normalized Ratio) dentro do alvo. Avaliou-se, num Ensaio 

Clínico Randomizado, 62 pacientes distribuídos em 2 grupos (intervenção e controle) com 31 

membros cada. Aplicou-se uma metodologia de orientação do tratamento farmacológico, através 

da chamada Atenção Farmacêutica, onde o ato da dispensação é feito de forma consciente,  no 

momento da entrega do produto, com acompanhamento sistematizado, visando uma 

farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a 

qualidade de vida do paciente. Resultados: 29% dos indivíduos do grupo controle e 36% da 

intervenção são analfabetos; redução de 66,67% nos atendimentos de emergência (p= 0,0044; 

odds ratio 5,33). e  de 60% nas internações (p= 0,0023; odds ratio  7,5) no grupo intervenção (em 

comparação ao grupo controle); medidas do INR foram analisadas usando-se como função de 

ligação a Quasi-Binomial: considerando-se o efeito aleatório(medidas repetidas do INR alvo (2-

3) nos indivíduos) observa-se que há uma diferença estatisticamente significativa a favor do 

grupo intervenção com p= 0,043 e odds ratio = 1,25. Em relação aos efeitos fixos, o resultado 

obtido, com a hipótese testada neste estudo, comprova que, ao longo do tempo, com a freqüência 

de INR medios dentro da faixa alvo , temos uma maior  probabilidade dele se manter  nesta faixa 

com p <0,0001. A dispensação de forma sistematizada e consciente da Varfarina, assegura uma 

taxa maior de manutenção do INR na faixa alvo, trazendo benefícios sociais ao paciente e 

financeiros à instituição. 

 

Palavras-chave: Anticoagulação Oral. Atenção Farmacêutica. Fibrilação  Atrial. Idoso. 

Varfarina.  
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ABSTRACT 

 

Costa, Márcia Gisele Santos da. Effectiveness of pharmacist care applied to elderly patients 

in outpatient oral anticoagulation therapy with a history of atrial fibrillation in a public 

hospital. 2009. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) - Faculdade de Medicina, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009. 

 

The chronic anticoagulation in patients aged over 65 with atrial fibrillation (AF), 

translates into more concern to the clinic because of the risk of bleeding including brain, beyond 

the need for periodic controls, without showing a satisfactory response anticoagulant therapy. 

This study aimed to evaluate the effectiveness of the free supply of oral anticoagulants 

anticoagulation clinic in a public hospital, through the participation of the pharmacist for 

dispensing design the profile of these patients with a view to submitting a proposal to accompany 

with pharmacotherapeutic view to optimizing the treatment and maintenance of patients with the 

INR (International Normalized Ratio) within the target. Was evaluated in a Randomized Clinical 

Trial, 62 patients divided into 2 groups (intervention and control) with 31 members each. We 

applied a methodology to guide the pharmacological treatment, using so-called pharmaceutical 

care, where the act of dispensing is done consciously at the time of delivery, with systematic 

monitoring, aiming at a rational pharmacotherapy and result-defined and measurable , focused on 

the quality of life of the patient. Results: 29% of the control group and 36% of the sample were 

illiterate, 66.67% reduction in emergency room (p = 0.0044, odds ratio 5.33). and 60% in 

hospitalizations (p = 0.0023, odds ratio 7.5) in the sample (compared to the control group); INR 

measurements were analyzed using as the link function Quasi-Binomial: considering random 

effect (repeated measures of the target INR (2-3) in individuals) observed that there is a 

statistically significant difference in favor of the sample with p = 0.043 and odds ratio = 1.25. For 

fixed effects, the results, the hypothesis tested in this study demonstrates that, over time, with the 

frequency of INR medios within the target range, we are more likely to keep him on this track 

with p <0, 0001. The dispensation of a systematic and conscious of Warfarin, ensures a higher 

rate of maintenance of the INR target range, bringing benefits to the patient and the financial 

institution.  

 

Keywords: Oral Anticoagulation. Pharmaceutical Care. Fibrillation. Elderly. Warfarin.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 A fibrilação atrial(FA)  é a arritmia sustentada de maior morbidade e a mais comumente 

encontrada na prática clínica e é facilmente identificada por meio de exames clínicos e 

eletrocardiografia. Segundo estudos de Feinberg et al
7
, a incidência desta arritmia aumenta 

exponencialmente com a idade: 2,3% das pessoas com idade acima de 40 anos ; 5,9% dos acima 

de 65 anos ; e 10% da população acima de 80 anos
7
. Um fato importante a ser considerado na 

prática clínica é que pacientes de idade avançada fazem uso de medicamentos para o tratamento 

de outras doenças; sendo necessário o uso concomitante de antiarrítimicos, bem como de 

anticoagulantes orais. A anticoagulação crônica em pacientes idosos com FA se traduz numa 

preocupação a mais para a clínica, pois a anticoagulação excessiva leva à possibilidade de 

ocorrência de hemorragias, inclusive cerebrais
8
. Além disso, a necessidade de controles 

periódicos com o intuito de se obter níveis seguros e a correta administração do fármaco, geram 

transtornos a vida de muitos idosos , principalmente naqueles que dependem  de cuidadores para 

o seu correto tratamento. 

Pacientes com fibrilação atrial, maiores de 65 anos, segundo o Hemonúcleo do Instituto 

Nacional de Cardiologia (INC), não apresentam resposta satisfatória a terapêutica 

anticoagulante, mesmo diante do fato de estarem recebendo o medicamento varfarina. O 

percentual de pacientes com INR (International Normalized Ratio) adequado observado no 

ambulatório de anticoagulação do INC, após o início da dispensação do medicamento, passou de 

50% para 57%(do número total de pacientes atendidos); no grupo de pacientes com FA 58,2% 

apresentaram INR dentro do alvo (2-3), sendo que na faixa etária acima de 60 anos este 

percentual foi de 34,7% (dados do ambulatório de anticoagulação do INC em outubro de  2006), 

demonstrando que o fornecimento do medicamento anticoagulante não é suficiente para o 

controle do INR. Suspeita-se que esta resposta insatisfatória deva-se a uma série de fatores 

inerentes ao tratamento que não recebem a devida importância após a consulta com o médico, ou 

mesmo, após o recebimento ou aquisição do medicamento. O foco deste estudo se concentra na 

dispensação, considerada o último contato da equipe de saúde com o paciente a cada consulta.  

Porém trata-se do início de uma nova fase, que perdura até a próxima consulta na qual a conduta 

adotada pelo paciente, segundo orientações recebidas no ato da entrega do produto, determinará a 

efetividade da terapêutica proposta. Um acompanhamento sistematizado irá subsidiar o médico a 

adotar uma nova terapêutica quando do retorno deste indivíduo às consultas subseqüentes. 
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Diante dos fatos descritos anteriormente, realizou-se para uma revisão da literatura com 

intuito de encontrar trabalhos científicos que norteassem o aperfeiçoamento do processo de 

dispensação.  As palavras-chave utilizadas foram: “atrial fibrillation”; “warfarin”; 

“anticoagulation”, “pharmaceutical care”; “elderly”. Verificou-se que não há na literatura 

mundial trabalho disponível com a abordagem adotada neste estudo para pacientes 

portadores de Fibrilação Atrial, com idade superior a 65 anos. 

O mecanismo utilizado para atingir os objetivos propostos é a Atenção Farmacêutica, 

definido em consenso pelo Grupo Gestor em Atenção Farmacêutica como sendo um modelo de 

prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende 

atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na 

prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde
6
. 

Consiste na interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia 

racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a qualidade de 

vida do paciente.   
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2. FIBRILAÇÃO ATRIAL  

 

A fibrilação atrial é a arritmia clínica sustentada mais comum. Está presente em 0,4% da 

população geral e em 3% a 5% daqueles com mais de 65 anos. Em um estudo americano, foi 

responsável por 35% das internações hospitalares por arritmia
7
. É uma arritmia que leva à 

alteração da qualidade de vida e é responsável por grande morbi-mortalidade
11

. 

          A fibrilação atrial caracteriza-se pela propagação de múltiplas frentes de ondas em 

diferentes direções, causando atividade atrial desorganizada, sem contração atrial efetiva. A 

atividade atrial pode ser detectada eletrocardiograficamente como ondulações irregulares da linha 

de base, de amplitude e morfologia variáveis, sendo chamadas ondas f de fibrilação atrial, com 

freqüência variando de 350 a 600 batimentos por minuto. O ritmo  cardíaco apresenta-se irregular 

e sem onda P identificável
11

. 

Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes estão relacionados à resposta 

ventricular elevada e/ou irregular e à perda da atividade mecânica atrial. Por apresentar 

dificuldades terapêuticas, é importante o reconhecimento das formas clínicas com as quais ela se 

apresenta. Pode estar associada a uma história pregressa de Doença Isquêmica, Insuficiência 

Cardíaca, Lesão Valvar por aumento do átrio esquerdo e HAS. Quando do primeiro diagnóstico a 

tireotoxicose deve sempre ser lembrada como possível causa. O termo “fibrilação atrial isolada” é 

utilizado nos pacientes sem evidências clínicas ou laboratoriais de cardiopatia estrutural
11

. 

  Os pontos fundamentais na avaliação e tratamento da FA são: 1) Etiologia; 2) Controle 

da freqüência ventricular; 3) Prevenção das recorrências e; 4) Prevenção de fenômenos trombo-

embólicos
11

.   

A FA pode ser Paroxística Persistente ou Permanente e pode ser influenciada pela 

atividade autonômica. Independente da forma a FA é um preditor de acidente vascular
8
. 

A fibrilação atrial é a anormalidade cardíaca mais associada a fenômenos 

tromboembólicos, acometendo particularmente o território cerebrovascular, principal responsável 

pela morbidade e mortalidade dessa arritmia. No estudo de Framingham, pacientes com fibrilação 

atrial não-valvar apresentaram risco 5,6 vezes maior de desenvolver fenômenos 

tromboembólicos; esse risco aumentou em até 3 vezes quando a fibrilação atrial ocorreu em 

portadores de valvopatia mitral. As evidências atuais mostram que o tratamento anticoagulante é 

capaz de reduzir em torno de 65% a 80% a incidência de acidentes vasculares cerebrais
11

. 
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São fatores de risco para eventos embólicos na fibrilação atrial: 1) Valvopatia reumática; 

2) Valvopatia não-reumática com calcificação do anel mitral; 3) Presença de cardiopatia clínica; 

4) Aumento atrial esquerdo ao ecocardiograma (> 50 mm); 5)  Presença de contraste espontâneo 

(remora) em átrio esquerdo ao ecocardiograma transesofágico; 6)CHADS2.   ("Cardiac Failure, 

Hypertension, Age, Diabetes, Stroke"). 

No escore CHADS2  cada um dos fatores de risco recebe 1 ponto, exceto a  história prévia 

de acidente vascular cerebral, que recebe 2 pontos. Baseado neste escore, as recentes diretrizes 

americanas indicam a utilização do ácido acetilsalicílico ou de anticoagulantes, de acordo com a 

pontuação obtida pelo paciente. Quanto maior o número de pontos detectado num paciente, maior 

a chance de complicação tromboembólica (tabela 1). O valor mínimo encontrado seria o escore 0 

(zero) ou seja, baixo risco e, portanto não havendo necessidade de medicamento preventivo 

(ácido acetilsalicílico); escore 1-2 (risco moderado), escore 2 ou maior (risco elevado) já 

indicaria a necessidade de uso de anticoagulantes
12

. 

 

Tabela 1 – Fatores de Risco -  Escore CHADS2 

FATORES DE RISCO ESCORE 

Insuficiência Cardíaca 

Hipertensão Arterial 

Idade > 75 anos (Age) 

Diabetes mellitus 

AVC (Stroke) 

1 

1 

1 

1 

2 

Pacientes (n=1733) 
Risco de AVC (%/ano)  

(IC 95%) 
 

120 1,9 (1,2 a 3,0) 0 

463 2,8 (2,0 a 3,8) 1 

523 4,0 (3,1 a 5,1) 2 

337 5,9 (4,6 a 7,3) 3 

220 8,5 (6,3 a 11,1) 4 

65 12,5 (8,2 a 17,5) 5 

5 18,2 (0,5 a 27,4) 6 

Importância de cada fator de risco na composição do escore CHADS2 em pacientes com 

fibrilação atrial de origem não valvar e o risco de acidente vascular cerebral em pacientes não 

anticoagulados de acordo com o valor de cada escore 
12

.  
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Baseados nos diversos estudos, e em evidências quanto aos fatores de risco para os 

fenômenos tromboembólicos, podemos concluir que, nos pacientes que não podem ser 

cardiovertidos com sucesso, deve-se administrar a varfarina, na dose que proporcione INR 

idealmente entre 2,0 e 3,0, se não pertencerem ao grupo de baixo risco, definido por pacientes 

com menos de 75 anos, sem hipertensão arterial, diabete, ou acidente vascular prévio. Os 

pacientes com contra-indicação à anticoagulação devem receber até 325 mg de ácido 

acetilsalicílico ou 75 mg de clopidogrel, se possível. Os pacientes com fibrilação atrial isolada 

são considerados de baixo risco para fenômenos tromboembólicos, não necessitando de terapia 

profilática. Após um evento embólico, o tratamento anticoagulante deve ser iniciado com a maior 

precocidade possível
11

. 

 

2.1 Tratamento 

 

Em geral, o tratamento é dirigido à restauração e manutenção do ritmo sinusal. Quando 

isso não é possível, procura-se realizar o controle da resposta ventricular, utilizando-se drogas 

que aumentem o grau de bloqueio da junção atrioventricular (digitálicos, betabloqueadores, 

bloqueadores dos canais de cálcio) e a prevenção de tromboembolismo com a anticoagulação
11,13

. 

Drogas do grupo Ia(quinidina e procainamida) , Ic(propafenona) e III(amiodarona e 

sotalol) são capazes de reestabelecer o ritmo sinusal. A reversão para o ritmo sinusal é mais 

difícil quanto maior for o tempo de arritmia. FA com mais de um ano de duração normalmente 

permanecem crônicas, entretanto, em muitos pacientes, a cardioversão pode ser bem-sucedida e 

resultar em grande melhora da função cardíaca. Por isso, tem sido proposta a realização de pelo 

menos uma tentativa de cardioversão em pacientes com fibrilação atrial crônica em que o 

procedimento nunca tenha sido tentado
11,13

. 

A crise aguda deve ter seu momento de início determinado com certeza absoluta, pois 

após 48 horas de FA, a possibilidade de formação de trombo intra-atrial é muito grande e o 

retorno ao ritmo sinusal nessa situação tem grande possibilidade de gerar um AVE embólico. 

Dentro das primeiras 48 horas pode ser tentada a cardioversão química, com uso de propafenona, 

quinidina ou amiodarona ou a cardioversão elétrica. Hoje pouco utilizada a quinidina obriga a pré 

digitalização , sendo usada em doses de 200 mg a cada 6 horas. Em pacientes cardiopatas, a 

utilização de drogas do grupo I associa-se a uma taxa inaceitável (2% a 6%) de efeitos pró-
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arrítmicos graves, como a aceleração da resposta ventricular e, principalmente, o 

desenvolvimento de taquicardias ventriculares, em geral do tipo "torsade de pointes", podendo 

levar à morte súbita. Nesses pacientes, parece ser mais segura a tentativa inicial de cardioversão 

elétrica. Uma alternativa medicamentosa para esse grupo seria a amiodarona por via endovenosa, 

na dose de 5 mg/kg a 7 mg/kg até 1.500 mg em 24 horas ou “pill-in-the-pocket” propafenona 600 

mg VO. A cardioversão elétrica é recomendada sempre que a fibrilação atrial se acompanhar de 

hipotensão, angina ou insuficiência ventricular esquerda, com edema agudo de pulmão, bem 

como em casos de síndrome de Wolff-Parkinson-White com alta resposta ventricular. Em 

pacientes com história de paroxismos muito freqüentes e autolimitados, pode-se promover apenas 

o controle da freqüência ventricular para alívio sintomático, já que a reversão espontânea é 

esperada dentro de algumas horas
11,13

.       

Se a arritmia tem mais de 48 horas de duração ou não há certeza quanto ao tempo exato 

do início da crise e o paciente estiver hemodinamicamente estável, deve-se apenas controlar a 

Frequência Cardíaca (FC) com digital, no caso de presença de disfunção miocárdica ou beta-

bloqueador ou verapamil se a Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo for normal. Inicia-se a 

anticoagulação com cumarínico, que deve ser mantida por 3 semanas. Após este periodo pode ser 

realizada a cardioreversão de forma eletiva. Após a cardioversão a anticoagulação deve ser 

mantida por mais 3 semanas
11,13

. 

Se a arritmia for crônica é regra a anticoagulação (para prevenção de fenômenos 

tromboembólicos) devendo ser mantida por toda a vida, e o controle da frequência ventricular. 

Nos casos de contra-indicação a anticoagulação deve ser usado o ácido acetilsalicílico, também 

por toda a vida
11,13

. 

 

2.1.1 Tratamento Eletrofisiológico Invasivo 

 

            A elevada prevalência da fibrilação atrial, associada a índices de recorrências anuais de 

até 50% com o tratamento farmacológico, determina um número muito grande de pacientes com 

sintomas limitantes, freqüência cardíaca de difícil controle e piora progressiva da função 

ventricular esquerda. Essa dificuldade terapêutica tornou necessário o desenvolvimento de 

alternativas não-farmacológicas para seu controle. A ablação da junção atrioventricular consiste 

num procedimento relativamente simples do ponto de vista técnico, onde um cateter explorador é 
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introduzido pela veia femoral até a região subtricuspídea, procedendo-se a ablação do nó 

atrioventricular pela aplicação da radiofreqüência, com o isolamento elétrico entre átrios e 

ventrículos. Apesar da necessidade de marcapasso definitivo, existe nos casos bem indicados 

melhora da qualidade de vida, diminuição da utilização das drogas antiarrítmicas e controle das 

palpitações e da freqüência ventricular com a regularização do ritmo cardíaco
11,13

. 

          A modificação do nó atrioventricular consiste numa abordagem anatômica da região 

posterior nodal onde estão localizadas as fibras de período refratário mais curto e, portanto, 

capazes de conduzir maior número de estímulos atriais para os ventrículos. A incidência 

inadvertida de bloqueio atrioventricular total pode chegar a 20%, motivo pelo qual esse 

procedimento deve ser aplicado apenas nos pacientes que apresentavam indicação clínica de 

ablação da junção atrioventricular (produção BAV total)
11,13

. 

A ablação da fibrilação atrial é a proposta de tratamento definitivo para eliminar a 

arritmia, restaurar o ritmo sinusal e a função atrial, com manutenção do sincronismo 

atrioventricular e redução do tromboembolismo. Até o momento encontra-se em constante 

aperfeiçoamento a busca por um tratamento definitivo considerado eficaz, seguro e vantajoso 

para a maioria dos pacientes
11,13

. 

O método cirúrgico, baseia-se na realização de múltiplas incisões e suturas capazes de 

confinar pequenas ilhas de musculatura atrial, incapazes de completar o circuito reentrante 

(cirurgia de Cox), sendo útil em pacientes que serão submetidos a cirurgia orovalvar a céu 

aberto
11,13

. 

Existem 2 tipos de abordagem para a tentativa de ablação curativa da fibrilação atrial 

através de cateter. O primeiro método simula a cirurgia de Cox e consiste em criar linhas de 

bloqueio no átrio. O segundo método, mais recente, se baseia na ablação de focos localizados que 

desencadeiam a fibrilação atrial (isolamento das veias pulmonares)
 11,13.

 

Apesar de um sucesso inicial na técnica de linhas de bloqueio no trabalho de  Swartz e 

col.
11

, esta técnica demonstrou-se trabalhosa, complicada e demorada, além de relacionada com 

um alto índice de complicações pós procedimento. Além disso, os índices de sucesso do primeiro 

trabalho não foram reproduzidos por outros autores. Este método tem evoluído com a melhoria 

dos cateteres especificamente construídos para o procedimento
11,13

. 

Observações recentes demonstraram que focos de taquicardia atrial rápida podem 

desencadear fibrilação atrial e a ablação desses focos, em geral localizados nas veias pulmonares, 
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eliminariam a fibrilação atrial (FA focal). A dificuldade maior consiste no fato de que, em vários 

casos, existem focos adicionais
11,13

. 
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3. ANTICOAGULAÇÃO EM  IDOSOS 

 

O envelhecimento modifica vários aspectos da hemostasia e da farmacologia. Na prática 

impõe-se o reconhecimento de que é difícil prever a função orgânica de um indivíduo, pois há 

variações inter e intra-individuais. Em relação à hemostasia, o envelhecimento se associa ao 

aparente paradoxo do aumento do risco tanto de trombose como de sangramento
15 

. 

Os principais fatores de risco de sangramento na anticoagulação são:  

1. relacionados ao paciente: Idade > 75 anos, sangramento gastrointestinal, hipertensão 

arterial não-controlada, insuficiência renal, acidente vascular cerebral prévio, quedas 

recorrentes, não-aderência ao tratamento, polifarmácia, e uso de outros medicamentos que 

interferem na hemostasia
15

. 

2. relacionados ao tratamento: duração do tratamento,INR > 4,0, variabilidade do INR  e 

seguimento
15

. 

As maiores alterações farmacocinéticas decorrentes do envelhecimento são  metabolismo 

e excreção. Já os efeitos farmacodinâmicos são drasticamente afetados quando o órgão-alvo é 

atingido. As alterações farmacodinâmicas relacionadas à idade no que se refere à densidade de 

receptores, função e reserva orgânica tendem a promover modificação da sensibilidade de 

medicamentos em pessoas idosas. A varfarina é um exemplo de fármaco com metabolismo 

hepático prolongado e de sensibilidade aumentada entre idosos, que resulta em elevado potencial 

de toxicidade
15

. 

Considera-se que o emprego da anticoagulação oral está indicada, preventivamente, nos 

seguintes casos: imobilidade absoluta no leito por mais de 5 dias; varizes de membros inferiores; 

lesão na região do quadril e(ou) extremidades inferiores;  
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acidente vascular cerebral; lesão na medula espinhal (trauma na coluna vertebral); 

obesidade; insuficiência cardíaca congestiva; fibrilação atrial crônica; doença pulmonar crônica; 

neoplasia malígna; doença renal (síndrome nefrótica); aumento do número de células plaquetárias 

(trombocitose); história de trombose anteriormente; erisipela;ulceraçõesnaperna
16

. 

Muitas vezes, toma-se todo cuidado com o paciente anticoagulado por ocasião da 

internação, mas abandona-o a própria sorte quando recebe alta e volta para o domicílio. Os 

profissionais que fazem atendimento a população idosa, necessitam ter uma rotina de profilaxia 

para as complicações da hiper e hipocoagulação, tanto a nível hospitalar como domicilar
16

. 

 

3.1 Orientações para o uso do anticoagulante oral 

 

A anticoagulação adequada é um procedimento seguro. A idade e as condições socio-

econômicas não constituem contra-indicação ao uso da terapia anticoagulante, mas a capacidade 

cognitiva é um fator limitante
14

. 

Início. Antes de iniciar a anticoagulação deve-se solicitar os seguintes exames: hemoglobina, 

hematócrito, contagem de plaquetas; razão normatizada internacionalmente (INR) e razão do 

tempo de tromboplastina parcial ativada (r-TTPa)
 14

. 

Acompanhamento. O nível terapêutico desejado de INR é entre 2,0 e 3,0. No início do 

tratamento deve ser medido a cada 3 dias. Quando se alcançar o nível desejado, deve-se colher o 

exame a cada 4 semanas
14

. 

Doenças. As insuficiências hepáticas agudas (hepatite) e crônicas (cirroses) ocasionam baixa 

produção de fatores da coagulação sangüínea e contra indicam o uso de anticoagulantes orais
14

. 
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4. ANTICOAGULANTES ORAIS  

 

 Nas planícies de Dakota e do Canadá, na virada do século XX, plantou-se o trevo doce 

para servir de ração no lugar do milho, por florescer em solos pobres. Com a ingestão de ração de 

trevo doce estragada pelo gado, em 1924, Schofield relatou um distúrbio hemorrágico que não 

havia sido descrito. Em 1939, Campbel e Link identificaram o agente hemorrágico como a 

bishidroxicumarina (dicumarol). Em 1948, foi introduzido um congênere sintético mais potente, 

que passou a ser utilizado como raticida extremamente eficaz; o composto foi denominado 

varfarina como um acrônimo derivado do nome do detentor da patente, a Wisconsin Alumni 

Research Foundation, acrescido ao sufixo arina derivado da cumarina. A Varfarina é o protótipo 

dos anticoagulantes orais e o que é prescrito com mais freqüência
19

.  

Os anticoagulantes orais são antagonistas da vitamina K ( reduzindo os níveis dos fatores 

de coagulação vit. K dependentes – II, VII, IX, X, proteína C e proteína S) usados para 

anticoagulação crônica. A dose habitual da Varfarina no adulto é de 5 a 10 mg diários durante 2 a 

4 dias, seguidos de 2 a 10 mg diários ajustadas de acordo com o Tempo de Protrombina (TP), 

expresso como International Normalized Ratio (INR). A Varfarina, devido a sua curta meia-vida 

(6-8h), causa queda rápida dos níveis de fator VII e Proteínas C e S. Outros fatores de coagulação 

levam 24-48h para terem seus níveis reduzidos. Portanto, quando se inicia o uso do Varfarina, 

seu efeito anticoagulante precede seu efeito antitrombótico em cerca de 24h, e esse efeito é 

associado a um estado de hipercoagulabilidade transitório devido à redução das proteínas C e S. 

Por isso, normalmente inicia-se quando o paciente já está anticoagulado com Heparina
10

. 

A biodisponibilidade de soluções de Varfarina sódica é quase completa quando 

administrada por via oral, intramuscular, intravenosa ou retal. As diferentes preparações 

comerciais de comprimidos de Varfarina variam quanto à sua velocidade de dissolução e isso 

gera alguma variação na taxa e na extensão da absorção. A presença de alimento no trato 

gastrointestinal também pode reduzir a taxa de absorção
19

. 

A Varfarina liga-se quase completamente(99%)  às proteínas plasmáticas, principalmente 

à albumina, e distribui-se rapidamente. É transformada pelo fígado e pelos rins em metabólitos 

inativos que são excretados pelas fezes e urina. A duração da ação varia entre 2 a 5 dias
19

. 

A resposta ao uso da Varfarina varia de paciente para paciente, e alterações individuais da 

resposta ao medicamento com o tempo são comuns, sendo necessária a monitorização regular 
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para o ajuste das doses. Muitas substâncias interagem com a Varfarina, causando alteração na 

resposta terapêutica. Quando estes produtos são utilizados concomitantemente com a Varfarina a 

monitorização deve ser intensificada
19

.  

Qualquer substância ou circunstância é potencialmente perigosa quando altera: 

1. a captação ou metabolismo do anticoagulante oral ou   da vitamina K; 

2. a síntese, função ou depuração de qualquer fator ou célula envolvido na hemostasia ou 

fibrinólise; 

3. a integridade de qualquer superfície epitelial. 

Alguns dos fatores mais comumente descritos como causadores de uma redução do efeito 

dos anticoagulantes orais incluem a redução da absorção do fármaco causada pela ligação à 

colestiramina no trato gastrointestinal; a redução do volume de distribuição e o encurtamento da 

meia-vida secundários à hipoproteinemia, como na síndrome nefrótica; o aumento da depuração 

metabólica do fármaco, secundário à indução de enzimas hepáticas por barbiturato, rifampicina, 

fenitoína ou pela ingestão crônica de álcool; a ingestão de grandes quantidades de alimentos ou 

suplementos ricos em vitamina K; e aumento dos níveis dos fatores de coagulação durante a 

gestação
19

. 

Todos estes fatores dificultam bastante o controle, estimando-se que a taxa de pacientes 

que mantêm seu INR na faixa desejada oscile de 40-60%
19

. 

A hemorragia é a principal toxicidade dos anticoagulantes orais. Quando um paciente 

evidenciar qualquer sinal de sangramento, a dose seguinte do anticoagulante deve ser suspensa e 

o Tempo de Protrombina (TP) dosado. Caso o sangramento seja pequeno ou autolimitado, a 

terapia pode ser mantida após um ajuste da dose e/ou a correção do motivo para a resposta 

alterada. Nos sangramentos persistentes ou graves, a vitamina K1 (fitomenadiona) é um antídoto 

eficaz 
19

.
  

 

4.1 Avaliação Laboratorial 

 

Exames laboratoriais, conjugados à história e ao exame físico do paciente, para descobrir 

defeitos hemostáticos que possam aumentar os riscos de uso de anticoagulantes orais são 

utilizados antes do início da terapia. Devido à variabilidade dos resultados do TP entre os 

laboratórios decorrentes do método de coleta, transporte, ou armazenamento da intervenção antes 
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da realização do exame; reagente de tromboplastina; método de detecção do coágulo; e fonte do 

plasma para controle; foi adotado um sistema de proporção normatizada internacional 

(International Normalized Ratio – INR) para a liberação do resultado. Conceitualmente trata-se 

da proporção do TP do paciente e um TP para controle obtido por um método padronizado que 

utiliza uma tromboplastina padrão primária (humana) da Organização Mundial de Saúde.  As 

dosagens de TP são convertidas em INR pela equação
19

: 

                      

       INR =   PTpt          ISI   

   PTref 

 

Onde INR = International Normalized Ratio 

           ISI = International Sensitivity Índex (Índice Internacional de sensibilidade) 
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5. AMBULATÓRIO DE ANTICOAGULAÇÃO  

 

Tendo em vista o grande número de pacientes do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) 

que fazem uso de anticoagulante oral, o ambulatório de anticoagulação foi implantado em 2003 

para normatizar e referenciar o atendimento destes pacientes, bem como investigar, fornecer 

diagnóstico e estabelecer a conduta para os indivíduos portadores de história de 

tromboembolismo venoso e/ou arterial e dos demais pacientes em uso de medicamentos 

anticoagulantes. Posto isto, também são finalidades do serviço atividades relacionadas ao âmbito 

da pesquisa e formação contínua de profissionais de saúde capacitados no atendimento de 

pacientes em uso de tratamento anticoagulante. Atualmente o ambulatório de anticoagulação do 

INC  atende a cerca de 1.000 pacientes por mês
17

. 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade e incapacidade em 

indivíduos adultos no Brasil e no mundo. O AVC é considerado o mais comum e mais grave 

acometimento agudo do encéfalo. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o AVC é a 2ª 

causa da mortalidade e está entre as 10 primeiras doenças que motivam uma internação 

hospitalar. O AVC é a maior causa de incapacitação para o trabalho entre adultos, a cada ano 

cerca de 125.000 novos casos são detectados no Brasil
17

. 

Daí a grande importância no reconhecimento precoce do AVC, visto que a valorização 

dos primeiros sinais e sintomas de um ataque cerebral pode interferir de forma substancial no 

prognóstico dos pacientes pois o seu tratamento precoce pode reduzir o número de mortes e 

incapacitações. Cerca de 80% dos AVC são isquêmicos, ou seja, de origem trombótica ou 

embólica. Embora os AVC hemorrágicos sejam menos freqüentes, apresentam maior mortalidade 

e seqüelas mais graves. Os AVC isquêmicos são ocasionados pela causa cardioembólica em 1/3 

dos casos, podendo estes casos serem passíveis de prevenção com utilização de anticoagulantes 

orais
17

. 

 

5.1 Protocolo de anticoagulação oral para fibrilação atrial do ambulatório do Instituto 

Nacional de Cardiologia
17

 

 

A Fibrilação Atrial aumenta em 6 vezes o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e é 

uma arritmia prevalente (cerca de 15% da população idosa). Quando associada a fatores de risco 

(abaixo), aumenta a chance de AVC em 17 vezes. 
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Fatores de alto risco para tromboembolismo em portador de fibrilação atrial: história de 

episódio isquêmico cerebral transitório, de tromboembolismo ou de hipertensão arterial; 

disfunção ventricular esquerda (ECO, ICC recente)(ar) – FE < 40%; idade > 75 anos (as); 

combinações de diabete, coronariopatia, idade > 65 anos, tirotoxicose, Valvopatia reumática – 

AE > 5,5cm e presença de contraste espontâneo; prótese valvular mecânica. 

 

5.1.1 Fibrilação Atrial Aguda 

 

 O registro de fibrilação atrial aguda não requer anticoagulação nas primeiras 48 horas do 

início do episódio, ocasião em que a probabilidade de formação de trombo é estimada em 1%. 

Esquema de Anticoagulação para cardioversão (CV) da Fibrilação ou Flutter Atriais Agudos: 

1) Varfarina 5 mg/dia (INR entre 2,0 e 3,0) por 3 semanas - CV – Varfarina por mais 4 semanas. 

2) Havendo disponibilidade de Ecocardiograma Trans Esofágico (ETE): Heparina EV por 24 h 

(PTT entre 1,5 e 2,5) mais Varfarina 5 mg - ETE, que se não demonstra trombo ou fluxo lento 

atrial – CV - Varfarin por 4 semanas. 

3) Na instabilidade hemodinâmica: CV – Heparina EV por 72 h mais Varfarina 5mg/dia por 4 

semanas. 

Possíveis achados ao ETE na pesquisa da Fonte do AVC Embólico: trombo atrial 

esquerdo ou mitral; defeitos e aneurisma do septo atrial; tumores intracardíacos; fluxo lento intra 

atrial ("remora atrial"); ateromatose e trombos aórticos. 

A cardioversão farmacológica após transcorridas 48 horas do início do episódio 

recomenda também a anticoagulação, à semelhança da cardioversão elétrica. A reversão ao ritmo 

sinusal deve ser sucedida pela manutenção da anticoagulação com Varfarina sódica por período 

de 4 semanas. A justificativa é a taxa estimada em 1,2-1,5% de evento tromboembólico pós-

cardioversão elétrica ou farmacológica. Os objetivos incluem a prevenção da formação de novo 

trombo pós-cardioversão até a normalização da contração atrial, que pode ser tardia
17

. 

 

5.1.2 FA Paroxística 
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 A recomendação é controversa. Admitindo a ocorrência de 3 episódios de fibrilação atrial 

em período de até 12 meses, a anticoagulação com Varfarina sódica deve ser aplicada 

preferencialmente em pacientes com alto risco; os níveis ideais de INR são de 2,0-3,0
17

. 

 

5.1.3 FA Crônica 

 

 Anticoagulação oral com Varfarina sódica a longo prazo é recomendada para os pacientes 

com fibrilação atrial crônica classificados como de alto risco (descritos na página 26). Os estudos 

mostram que o uso de Varfarina sódica em doses ajustadas pelos níveis de INR supera em 

benefícios esquemas de dose baixa (até 3 mg) e fixa da droga – que pouco alteram os níveis de 

INR
17

. 

Os níveis ideais de INR são de 2,5 (2,0-3,0), exceto em presença de prótese valvular 

mecânica que requer INR de 2,5-3,5. Eles são obtidos com doses iniciais de 5mg/dia e ajustes 

conforme reavaliações do INR. Os limites foram estabelecidos de acordo com dados que indicam 

baixa eficácia com INR < 2,0 e elevação de risco hemorrágico com INR >4,0-5,0. Há opiniões na 

literatura que consideram mais adequado o equilíbrio entre prevenção de 

tromboembolismo/hemorragia mantendo INR nos limites mais inferiores da faixa de 

recomendação para idosos
17

. 

A recomendação justifica-se na conclusão de estudos randomizados: portadores de 

fibrilação atrial em uso de anticoagulante são altamente beneficiados com redução das  taxas de 

evento tromboembólico (influência de cerca de 70% sobre o risco), bem como mortalidade (cerca 

de 33% menos risco), de modo estatisticamente significante em relação aos que não usam. 

Ademais, concluiu-se que a ocorrência de eventos tromboembólicos apesar do uso de 

anticoagulante não se associou a maior gravidade clínica
17

. 

O uso de Ácido Acetilsalicílico deve ser recomendado em situações de recusa/contra-

indicação/impossibilidade de controle adequado ao uso de anticoagulante, baseando-se nos 

seguintes dados: 

§ Reduz a incidência de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) em 25%. 

§ Indicado para todos os que tiveram IAM, Angina Instável, AVCI, Ataque Isquêmico 

Temporario (AIT) ou doenças cardioembólicas baixo risco. 

§ Possivelmente benéfico nas doenças obstrutivas vasculares e na aterosclerose aórtica. 
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Doses Preconizadas: 

1 – AAS 75 a 130mg/dia redução do risco a 25% 

2 – Ticlopidina 250mg 2X/dia redução do risco a 25 a 40% 

3 – Clopidogrel 75 mg / dia redução do risco a 30% 

4 – Dipiridamol 200mg 2x/dia, associado ao AAS (ainda necessitando de maiores estudos 

clínicos) redução de risco 35 a 40%. 

Em casos com idade < 65 anos (com FA) em ausência de doença cardiovascular, o AAS 

pode ser considerado alternativa ao anticoagulante; o risco do fenômeno tromboembólico 

nesta situação parece ser menor que os riscos da anticoagulação oral
17

. 

 

Contra- indicações ao uso de anticoagulantes orais (deve-se pesar o risco/benefício): 

§ Sangramento ativo (risco > benefício) 

§ dificuldade de controlar o INR por problemas sócio-econômicos 

§ história de sangramento importante 

§ neoplasias 

§ HAS descontrolada (> 180/100) 

§ Gravidez (contra-indicação absoluta) 

§ Úlcera péptica ativa 

§ Trombocitopenia < 50000 ou disfunção plaquetária 

§ AVC hemorrágico recente. 

§ Demência ou severo déficit cognitivo (sem responsável capaz de realizar o acompanhamento) 

§ Alcoolismo 

§ Quedas frequentes (> 3/ano) 

§ Cirurgia ou procedimento invasivo planejado (normalmente a suspenção por 4 a 5 dias 

normaliza o INR, a não ser em idosos ou quando há interações de drogas que potencializem a 

Varfarina). 

§ Uso crônico de AINEs. 

 

Dados clínicos/laboratorias relevantes para fundamentar decisões sobre anticoagulação: 

§ História de evento embólico (+) 

§ História de doenças potencialmente hemorrágicas (-) 
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§ História de hemorragias (-) 

§ Intercorrências de eventual uso prévio (-) 

§ Presença de fibrilação atrial (+) 

§ Probabilidade de tromboembolismo (acurácia do diagnóstico) (+) 

§ Tipo de prótese valvular (mecânica +, bioprótese -) 

§ Dados ecocardiográficos sobre presença de trombo (+) 

§ Trombofilia (+) 

§ Drogas em uso (considerar as interações). 

 

5.1.4 Orientações para o uso dos anticoagulantes orais 

 

Uma vez definida a indicação de anticoagulação oral sugerem-se algumas orientações: 

dosar o INR basal do paciente e manter o nível de INR entre 2 e 3 para a maioria das situações 

clínicas, com exceção da síndrome anticorpo anti-fosfolípide , quando recomenda-se entre 3 e 4. 

O início da anticoagulação oral pode ser realizado com a administração de Varfarina 5 mg 

dia, até o INR desejado. Salienta-se, que para estabilização do INR deve-se aguardar no mínimo 

3 meias vidas do medicamento. Portanto, o INR deve ser dosado novamente após 3 doses. 

Finalmente, para facilitar a monitorização matinal do INR, recomenda-se administração da 

Varfarina às 18h. 

A dose inicial de 10mg de Varfarina não é necessária, podendo levar à anticoagulação 

precoce e excessiva, além de não ser mais eficaz que a dose de 5mg para alcançar a 

anticoagulação no 4º ao 5º dia. 

Se a anticoagulação for excessiva após 3 doses, deve-se considerar condições que causem 

elevação rápida do INR. Os novos exames devem ser a princípio semanais, até a estabilização do 

INR, que normalmente ocorre após cerca de 2 semanas (mais precoce nos obesos e idosos). Com 

2 exames semanais dentro da faixa desejada, considera-se alcançada a estabilização do alvo. 

Após isso, a periodicidade dependerá da estabilidade do INR (que varia de paciente para 

paciente). 

Alterações na dose devem sempre ser precedidas da análise clínica de fatores associados 

que possam estar alterando o INR. O aumento de 10% na dose aumentará o INR em cerca de 0,7 
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a 0,8. Novo estado de estabilização do INR só ocorre após cerca de 3 semanas com a nova dose, 

recomendando-se a monitorização semanal neste período
17

. 

 

ANEXOS 

 Caderneta de Controle de Anticoagulação utilizada no estudo( Anexo 16.1 ) 

  Protocolo do INR Alvo Terapêutico ( Anexo 16.2 ) 

  Protocolo de Ajuste de Dose do Varfarina ( Anexo 16.3 ) 

  Protocolo de Produtos que interferem na Dose dos Cumarínicos ( Anexo 16.4 ) 

 Protocolo de Investigação de Trombofilia ( Anexo 16.5 ) 
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6. ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

 

O Farmacêutico ao fazer parte de uma equipe multiprofissional de atendimento ao 

paciente é responsável pela: aquisição, armazenamento, fracionamento (se necessário) e 

principalmente a dispensação do medicamento. A Atenção Farmacêutica consiste na provisão 

responsável da farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados concretos que melhorem a 

qualidade de vida do paciente. Enfim é um conceito de prática profissional em que o paciente é o 

mais importante beneficiado das ações do Farmacêutico (Reunião da Organização Mundial de 

Saúde, Tóquio, 1993).  

 Neste projeto tomou-se a decisão de fazer um trabalho pioneiro de aconselhamento 

farmacoterapêutico aos pacientes ambulatoriais com Fibrilação Atrial com idade acima de 65 

anos, onde o paciente é submetido a uma consulta farmacêutica cada vez que vem retirar a 

medicação: recebe orientação quanto à administração simultânea de medicamentos, adaptação do 

esquema posológico ao seu cotidiano e possíveis alterações no estilo de vida para aumentar o 

êxito do tratamento, esclarece suas dúvidas, é informado quanto à atividade farmacológica de 

cada medicamento prescrito, além de dispor do telefone do serviço para entrar em contato 

conosco caso necessite. 

 A cada consulta, a dispensação é a última etapa de contato do paciente com um 

profissional de saúde dentro da unidade hospitalar. O tratamento ambulatorial é de grande 

importância na redução da hospitalização e taxa de permanência, tendo em vista o número 

crescente de pacientes portadores de doenças crônicas, com o foco voltado para medicina 

preventiva, educação em saúde e uso adequado
20

. 

 Os componentes gerais da Atenção Farmacêutica são: educação em saúde, orientação, 

dispensação, entrevista e o seguimento e/ou acompanhamento farmacoterapêutico. Neste âmbito, 

o farmacêutico se vê diante dos desafios de: desenvolver habilidades para resolução de 

problemas; socialização profissional (integração); e desenvolvimento de juízo profissional para 

promoção do uso racional de medicamentos
20

.  

 O processo consiste nas seguintes etapas: entrevista para coleta de dados; avaliação da 

informação; implementação do plano; e controle e seguimento do plano farmacoterapêutico
20

. 

 O sucesso deste processo está no relacionamento do farmacêutico com o paciente. Para 

tanto a comunicação entre as partes é um ponto crucial. O processo de  comunicação precisa estar 

pautado nos seguintes aspectos: conhecer a si próprio, características e necessidades; ser sensível 
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as necessidades dos outros; acreditar na capacidade de relato das pessoas; reconhecer sintomas de 

ansiedade em si e nos outros; observar o seu próprio não-verbal; usar as palavras 

cuidadosamente;  reconhecer as diferenças; usar vários canais de comunicação; usar linguagem 

simples; estimular perguntas; ser objetivo; ter paciência para ouvir e falar; tratar os outros com o 

mesmo carinho e respeito que gostaria que fossem dispensados a você.;  por que usar; com que 

usar; vias de administração; doses; horários; quantidade; duração; como preparar; como 

administrar; Reações Adversas aos Medicamentos; interações; precauções; auto-monitoramento. 

Com relação a educação prestamos as seguintes informações: conservação; 

automedicação; risco para crianças; idosos; gravidez e lactação; uso de bebidas alcoólicas; 

reutilização de receitas; duplicar dose; tamanho da receita; odor e sabor e validade. 

Como instrumento de coleta de dados, fez-se uma adaptação do formulário proposto pelo 

Método Dáder. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 Geral 

 

Avaliar o impacto clínico da Atenção Farmacêutica  nos pacientes em uso de 

medicamento anticoagulante, no controle ambulatorial da Fibrilação Atrial documentada, 

avaliando aspectos de adesão, nível adequado de controle, otimização do tratamento e 

intercorrências do mesmo.  

 

7.2  Específicos 

 

Demonstrar a importância do ato da dispensação consciente, feita por profissional 

farmacêutico, como fator crítico para o sucesso da terapêutica anticoagulante proposta pelo 

médico a pacientes com fibrilação atrial maiores de 65 anos. 

Traçar o perfil destes pacientes com intuito de elaborar e implementar uma proposta de 

acompanhamento farmacoterapêutico e avaliar o impacto desta, com vistas a otimização do 

tratamento. 

Mensurar percentuais de atendimento de emergência e internação, durante o estudo 

verificando  possíveis melhorias nestas taxas em comparação a um mesmo período pré-estudo . 
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8. MATÉRIAS E METÓDOS  

  

8.1 Causuística 

 

Considerando 50% de controle e uma perda de 20% de seguimento, seriam necessários 70 

pacientes por braço para detectar 70% de ganho com erro alfa= 0,05% (confiança 95%) e beta = 

80% (poder 80%). No entanto só foi possível avaliar 62 pacientes, de ambos os sexos, idade 

acima de 65 anos, com pelo menos um episódio documentado de fibrilação atrial (FA), 

apresentando patologia cardíaca estrutural ou não. Todos com indicação clínica para uso de 

anticoagulante oral, segundo protocolo de anticoagulação do Instituto Nacional de Cardiologia.  

De uma população total de 583 pacientes no ambulatório do INC, interrompemos a 

randomização com 62 pacientes (10,63%), pois não conseguiríamos avaliar todos os pacientes no 

período de 1 ano, de forma a obter resultados significativos, sem ultrapassar o prazo limite de 

defesa da dissertação. Além disso ocorreram problemas com abastecimento da varfarina na 

metade do estudo, devido a falta de matéria-prima no mercado nacional o que comprometeu o 

fornecimento ambulatorial.  

 

8.2 Seleção da Amostra 

 

Os 62 (sessenta e dois) pacientes foram selecionados no ato da dispensação do 

anticoagulante oral.  O funcionário administrativo do Serviço de Farmácia do INC, responsável 

pelo fornecimento do medicamento, recebeu orientação para que ao identificar paciente com 

idade igual ou superior a 65 anos, portador de FA; dados estes (idade e diagnóstico) disponíveis 

na capa do cartão de identificação do paciente fornecido pelo Ambulatório de Anticoagulação; o 

encaminhasse para o Farmacêutico. Este por sua vez procedeu a entrevista para inclusão no 

estudo, verificando a existência ou não de algum critério de exclusão para aqueles que 

concordaram em participar do protocolo de estudo proposto, assinando Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo 16.7). Estes foram randomizados, através de tabela 

elaborada em software apropriado, onde cada número representava um grupo. (ex. 1C = paciente 

1 no grupo controle) e distribuídos em 2 grupos de 31  indivíduos(intervenção e controle). Todos 

os pacientes já faziam uso do anticoagulante no momento de inclusão no estudo. 



 24 

 

8.3 Critérios de Inclusão 

 

Idade acima de 65 anos 

Com pelo menos um episódio documentado de fibrilação atrial (FA) 

Inscritos no ambulatório de anticoagulação  e no de arritmia do INC 

Apresentando outra patologia cardíaca ou não 

Em uso de anticoagulante oral ou com indicação para uso 

Comparecendo regularmente às consultas agendadas (pelo menos 10 consultas sem faltas 

consecutivas). 

 

8.4 Critérios de Exclusão 

  

Interrupção do tratamento com anticoagulante previsto para os próximos 12 meses 

Distúrbios cognitivos graves 

Doença com baixa sobrevida ( menor que um ano) 

Patologia que curse com alteração da  hemostasia. 

 

8.5 Delineamento  

 

Trata-se de um Ensaio Clínico Randomizado. Os pacientes encaminhados para entrevista 

com o farmacêutico foram recebidos em sala reservada, onde sentavam-se frente a frente; sem 

barreiras físicas (como por exemplo mesa ou bancada), objetivando  a percepção de 

cumplicidade, confiança e segurança entre eles. Procedia-se a apresentação entre as partes; 

explicação simplificada do projeto: consiste de um acompanhamento farmacêutico de seu 

tratamento medicamentoso, prestando os devidos esclarecimentos quanto a utilidade, forma de 

administração e outras dúvidas sobre medicamentos. Após concordar em participar deste 

trabalho, você estará se comprometendo a comparecer regularmente ao serviço de farmácia a 

cada consulta médica, para receber o medicamento e responder a um questionário para 

avaliação de seu tratamento. A Farmácia do INC lhe fornecerá o medicamento anticoagulante 

ininterruptamente. Você receberá um plano de tratamento de forma a otimizar o efeito desejado 

do produto fornecido e demais medicamentos que você utilize. Todos os dados coletados serão 
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armazenados em banco de dados e disponibilizados para outros projetos de pesquisa, 

assegurando-se a sua privacidade, conforme determina a legislação. Você terá total acesso as 

informações constantes deste banco de dados. 

 Após esta etapa, em caso de concordância do paciente em participar, foi preenchido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias (1ª via do estudo e 2ª via do 

paciente). Esclareceu-se a importância da coleta de informações a respeito do paciente, sua 

patologia, terapêutica prescrita, entre outras; e que a mesma só seria realizada no primeiro 

encontro, e que de acordo com a disponibilidade, ocorria neste encontro ou em data acordada 

(geralmente a próxima consulta). Nesta oportunidade foi aplicado questionário adaptado (Anexo 

16.9) do proposto no Método Dáder. Tal adaptação consistiu em considerar apenas os tópicos 

relevantes a proposta do estudo, presentes no modelo de História Farmacoterapêutica do paciente 

(Anexo 16.7). Buscou-se a definição do perfil social, econômico, cognitivo e terapêutico. A partir 

do plano terapêutico informado, foi elaborado um plano de orientação farmacêutica para 

administração correta dos medicamentos (Anexo 16.8) para o grupo intervenção. O grupo 

controle recebeu apenas o anticoagulante e respondeu a um formulário com perguntas objetivas a 

cada retorno. Dados clínicos foram coletados dos exames realizados no decorrer do estudo e dos 

prontuários dos pacientes no Arquivo Médico do INC. 

A cada consulta no Ambulatório de Anticoagulação, com intervalos de 30 dias em média, 

os pacientes se dirigiam a farmácia para receber o medicamento anticoagulante, informar se 

houve alguma alteração no seu plano terapêutico, relatar possíveis Problemas Relacionados ao 

Medicamento (PRM), e registrar o INR determinado na consulta. Apenas o grupo intervenção 

sofria intervenções com orientações farmacêuticas a cada consulta devido a alguma alteração no 

receituário médico, ou devido à detecção de algum problema relacionado ao medicamento. Vale 

ressaltar que caso o paciente julgasse necessário, este contato (direto com o Farmacêutico) 

poderia ser feito fora da data prevista, se dirigindo pessoalmente ao Serviço de Farmácia do INC 

ou por telefone.  

Todas as intercorrências foram avaliadas e tratadas. Os médicos responsáveis pelo 

ambulatório forneceram todo o suporte clínico. 

A adesão ao tratamento foi monitorada por meio do INR, além de avaliação subjetiva 

(foram considerados aderentes aqueles que souberam informar, pessoalmente ou pelo cuidador 

para que serve, acima de 70%, as medicações que ingere e sua posologia) 
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O acompanhamento dos pacientes obedeceu a seguinte sistemática: 

a) entrega da medicação anticoagulante e entrevista com o paciente para coleta de dados que 

subsidiaram as devidas orientações(apenas para o grupo intervenção) e esclarecimentos. O 

paciente comparece com resultados de INR (International Normalized Ratio) atualizados; 

b) determinação do perfil socio-econômico e cognitivo do paciente por meio de questionário 

(Anexo 16.9); 

c) retorno  a cada consulta, onde foi feita a adequação do medicamento pelo ambulatório de 

anticoagulação, de acordo com o novo INR (determinado nesta data); 

d) relato de parâmetros clínicos: estado clínico (mensal); medicação em uso; reações adversas e 

outras intercorrências (mensal); padrão eletrocardiográfico (semestral). 

e) nos indivíduos em que ficou caracterizado a descontinuação do uso do anticoagulante, as 

seguintes medidas foram adotadas: reinício e reajuste da medicação; avaliação das 

conseqüências da interrupção; reincidência implicou em exclusão do estudo. 

f) tempo total de acompanhamento de 1 ano; 

g) todos os dados foram submetidos a tratamento estatístico apropriado; 

 

8.6. Método Dáder  

 

O processo de Acompanhamento Farmacoterapêutico (AFT) está intimamente ligado à 

utilização de metodologia criteriosa de trabalho, realizada com o máximo de informação possível. 

A maior probabilidade de êxito esta condicionada ao uso de protocolos, manuais de atuação, 

consensos, para sistematizar parte do trabalho
18

. 

“O Documento de Consenso em Atenção Farmacêutica, propiciado pelo Ministério 

Español de Sanidad y Consumo, define Seguimento do Tratamento Farmacológico personalizado 

como a prática profissional na qual o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do 

paciente relacionadas com os medicamentos. Isto se realiza mediante a detecção, prevenção e 

resolução de problemas relacionados com os medicamentos (PRM). Este serviço implica um 

compromisso, e deve ser fornecido de forma continuada, sistematizada e documentada, em 

colaboração com o próprio paciente e com os demais profissionais do sistema de saúde, com o 

objetivo de alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente
18

.” 
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Desenvolvido pelo Grupo de Investigação em Atenção Farmacêutica da Universidade de 

Granada em 1999, o Método Dáder consiste na obtenção da história farmacoterapêutica do 

paciente, isto é, problemas de saúde, medicamentos, seu estado em uma data determinada, a fim 

de  identificar e resolver Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM)
 18

. 

O conceito de Problemas Relacionados com os Medicamentos (PRM) encontra-se 

definido no Segundo Consenso de Granada como: problemas de saúde, entendidos como 

resultados clínicos negativos, derivados do tratamento farmacológico que, produzidos por 

diversas causas tem como conseqüência, o não alcance do objetivo terapêutico desejado ou o 

aparecimento de efeitos indesejáveis
18

.  

Aspectos prévios a serem considerados na primeira entrevista: 

- ambiente reservado, evitando qualquer interrupção, como por exemplo, ligações telefônicas, 

atenção a outro processo da farmácia ou aos funcionários da mesma. É aconselhável não fazer em 

uma mesa típica de escritório, sendo conveniente que se utilize uma mesa redonda ou pelo menos 

evitar estar um frente ao outro, facilitando a proximidade e eliminando barreiras que causem 

distanciamento e limitem a confiança na comunicação.  

- A relação pessoal do farmacêutico com o paciente deve ter as mesmas qualidades que uma boa 

equipe de trabalho. 

- Mostrar interesse ao que o paciente expõe. Este deve sentir, ao finalizar a entrevista, que tem 

um profissional em quem pode confiar com relação a sua saúde. 

A primeira entrevista se estrutura em três partes claramente diferenciadas: Fase de 

preocupações e problemas de saúde; Medicamentos utilizados pelo paciente; Fase de revisão. 

Deve-se documentar e registrar a informação recebida do paciente. Para isso, se utiliza o 

modelo de HISTÓRIA FARMACOTERAPÊUTICA DO PACIENTE (anexo 16.6). Porém, não 

se recomenda utilizar este modelo para realizar a primeira entrevista, pois dificulta a 

comunicação com o paciente, cuja maneira de expressar-se dificilmente se adaptará ao modelo 

desejado. Desta forma o farmacêutico perderia o foco de atenção essencial da entrevista, o 

paciente, para desviar atenção a um formulário, buscando persistentemente onde anotar cada 

dado exposto pelo paciente. O mais aconselhável é escrever em um papel em branco todas as 

informações relatadas durante a entrevista e o mais rápido possível transcrevê-las para o 

formulário de História Farmacoterapêutica. Isto pode ser útil para que o farmacêutico auto-avalie 

sua forma de realizar a entrevista. O formulário de História Farmacoterapêutica se preenche 
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apenas uma vez, depois da primeira entrevista, e serve de pasta para guardar os documentos do 

paciente, que vão acumulando ao longo do AFT
18

. 

O protocolo do estudo utilizou questionário adaptado do modelo proposto no Método 

Dáder, bem como a metodologia de abordagem e coleta de dados. 

 

8.7 Manuseio de dados e arquivamento de registros 

 

Foi utilizado um arquivo com chave, cujo acesso foi restrito ao investigador principal para 

guarda da ficha do paciente em pastas individualizadas com questionários e TCLE devidamente 

preenchidos. 

Utilizou-se o banco de dados do Ambulatório de Anticoagulação,disponibilizado para o 

investigador  principal na rede do INC; consulta aos prontuários no arquivo médico da 

instituição, e também um sistema de processamento de dados eletrônico obedecendo os requisitos 

de integridade, segurança, precisão, confiabilidade e desempenho consistentes. 

 

8.8 Relato de Reações Adversas ao Medicamento (RAM) 

 

Toda RAM detectada foi devidamente tratada pela equipe médica envolvida no estudo. 

Casos mais graves foram encaminhados a ANVISA por meio do sistema de informação para 

notificação de eventos adversos e queixas técnicas relacionadas aos produtos de saúde. 

A avaliação de causalidade foi realizada por meio do Algorítmo de Naranjo. 

 

8.9 Considerações Éticas 

 

Este Estudo Longitudinal não submeteu os participantes a nenhum procedimento que 

contrarie as determinações éticas da Res. 196 do CNS. Nenhum material adicional ao já 

mencionado  foi coletado.  

Todos os pacientes tiveram plena ciência da conduta adotada por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 16.7). 

Nenhum ônus financeiro foi imputado ao grupo, visto que a coleta de dados ocorreu 

durante as consultas pré-agendadas no Ambulatório de Anticoagulação do INC. 

O referido projeto apresentou elevada relevância social visto que, os sujeitos da pesquisa 

foram submetidos a uma nova metodologia de dispensação, cujo benefício foi: maior 
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esclarecimento sobre sua patologia e terapêutica, contribuindo para o uso racional de 

medicamentos. 

Projeto de pesquisa submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INC. 

Documento de aprovação no Anexo16.10. 

 

8.10  Análise Estatística 

 

 Os resulltados encontrados foram submetidos a análise estatística conforme listado a 

seguir: 

1. Estatística Descritiva: média, desvio padrão  

2. Contagens apresentadas como proporção 

3. Análise Univariada: teste Sinal Wilcoxon; teste de Macneman, teste exato Fisher,  e teste 

de Qui-quadrado. 

4. Para dados de INR  utilizou-se função de ligação Quasi-Binomial. 

Modelo linear generalizado de efeito misto. 

Desfecho =     (INR na faixa)   

                   Probabilidade (INR na faixa) 

Efeitos fixos:  exposição (caso/ controle); tempo entre as medidas. 

Efeito aleatório: próprio do indivíduo (medidas repetidas) 

Função de ligação: quase-binomial, pois quanto mais freqüente o paciente tem um INR na 

faixa alvo, maior a probabilidade dele se manter na faixa alvo 

5. Softwares: Stata versão 11 e R versão 2.10.0  
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9. RESULTADOS  

 

 Foram avaliados 62 pacientes, randomizados em 2 grupos com 31 indivíduos cada. Não 

foi evidenciada nenhuma diferença estatisticamente significativa nas características basais. 

(tabelas: 2,3,4) 

 

Tabela 2 – Perfil  clínico dos pacientes 

Variável Controle (n=31) Intervenção (n=31) 

Sexo 

        Feminino 

        Masculino 

Idade  

 

14 (45,16%) 

17 (54,84%) 

73,6 (65-89) 

 

19 (61,29%)   

12 (38,71%)   

69,8 (65-89)    

IMC 

     <18,5 (abaixo peso ideal) 

    18,5 - 24,9 (peso normal) 

    25,0 – 29,9 (sobrepeso) 

    30,0 – 34,9 (obesidade grau I) 

    35,0 – 39,9  (obesidade grau II) 

    Acima de 40,0 (obesidade grau III) 

 

0 

1 (3,22%) 

2 (6,46%) 

5 (16,12%) 

11 (35,48%) 

12 (38,71%) 

 

0 

0 

0 

7 (22,58%) 

8 (25,81%) 

16 (51,61%) 

Comorbidades  

HAS 

Diabetes 

AVC 

 

27 (87,10%) 

05 (16,13%) 

05 (16,13%) 

 

29 (93,55%) 

10 (32,26%) 

01 (3,22%) 

N= 62, Rio de Janeiro, 2009. 

 

 

Na  tabela 2 encontram-se descritos o perfil dos pacientes do estudo. Verifica-se que no 

grupo intervenção há uma prevalência do sexo feminino (61,29%), fato este que se inverte no 

grupo controle (54,84% de pacientes do sexo masculino).  91,3% dos pacientes do grupo controle 

apresentaram grau de obesidade, enquanto que no grupo intervenção, 100% dos pacientes 

encontram-se obesos. A faixa etária foi a mesma nos 2 grupos, sendo a média de idade do grupo 

controle em torno de 74 anos ; e de 70 anos para o grupo intervenção. 

 

 

 

 



 31 

Tabela 3 – Perfil social 

Variável Controle (n=31) Intervenção(n=31) 

Localidade 

         Zona Sul 

         Zona norte 

         Zona oeste 

         Centro 

         Baixada Fluminense 

         Estado RJ 

 

5 (16,13%) 

11 (35,48%) 

3 (9,68%) 

1 (3,22%) 

8 (25,81%) 

3 (9,68%) 

 

1 (3,22%) 

12 (38,71%) 

7 (22,58%) 

2 (6,46%) 

8 (25,81%) 

1 (3,22%) 

Estado Civil 

         Casado 

         Desquitado 

         Divorciado    

         Solteiro  

         Viúvo  

 

12 (38,71%) 

02 (6,46%) 

02 (6,46%) 

04 (12,90%) 

11 (35,48%) 

 

19 (61,29%) 

01 (3,22%) 

02 (6,46%) 

04 (12,90%) 

05 (16,13%) 

Situação trabalhista 

        Aposentados 

        Pensionistas 

        Empregados  

        Desempregados  

 

22 (70,97%) 

08 (25,81%) 

0 

01 (3,22%) 

 

25 (80,64%) 

03 (9,68%) 

02 (6,46%) 

01 (3,22%) 

Transporte  

        Acima de 2 ônibus 

 

22 (70,97%) 

 

23 (74,19%) 

Não tem plano de saúde 28 (90,32%) 27 (87,10%) 

N=62, Rio de Janeiro, 2009. 

 

Aproximadamente, 90% dos pacientes do grupo intervenção e 80% do grupo controle 

residem em regiões que dificultam o acesso ao hospital. Cerca de 39% dos pacientes do grupo 

controle e 62% do grupo intervenção são casados. Em torno de 81% dos pacientes do grupo 

intervenção e 71% do grupo controle estão aposentados. Cerca de 70% dos pacientes dos dois 

grupos pegam mais de uma condução para chegar ao INC; e em torno de 90% de ambos os 

grupos não tem plano  de saúde. 
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Tabela 4 – Perfil social II 

Variável Controle (n=31) Intervanção (n=31) 

Renda pessoal :  

       nenhuma 

       1 a 3 salários mínimos 

 

2 (6,46%) 

25 (80,64%) 

 

01 (3,22%) 

26 (83,87%) 

Renda familiar :  

             1 a 3 salários mínimos 

             3 a 5 salários mínimos 

            Acima de 05 salários mínimos 

 

20 (64,52%) 

06 (19,35%) 

05 (16,13%) 

 

22 (70,97%) 

07 (22,58%) 

02 (6,46%) 

Nº de pessoas residentes na mesma casa 

              01 

              02 

              03 

              04 

              05 

 

06(19,35%) 

09 (29,03%) 

07 (22,58%) 

05 (16,13%) 

04 (12,90%) 

 

01 (3,22%) 

15 (48,39%) 

07 (22,58%) 

03 (9,68%) 

05 (16,13%) 

N=62, Rio de Janeiro, 2009 

 

 

Cerca de 80% dos pacientes tem uma renda mensal que varia de 1 a 3 salários mínimos. 

Faixa esta que se reproduz na renda familiar de 71% dos pacientes do grupo intervenção; e  64% 

do grupo controle.  Cerca de 80% da população do grupo controle moram com mais de 1 pessoa; 

enquanto que no grupo intervenção  este fato se reproduz em 96,78%  dos pacientes. 

 
Gráfico 1 – Nível de Escolaridade 

 
N = 62, Rio de Janeiro, 2009. No gráfico 1, podemos observar que 10% dos grupos controle e intervenção são 

analfabetos; 26%  no grupo intervenção e 19% no grupo controle não concluiram o ensino fundamental. 
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Gráfico 2 – Relação Conjugal 

 
N=62, Rio de Janeiro, 2009. 
 

 

Gráfico 3 - Relação Familiar 

 
N=62, Rio de Janeiro, 2009 

 

As relações afetivas: conjugais e familiares, não interferem no estado emocional da 

maioria dos pacientes do grupo controle, conforme podemos verificar no gráfico 2 e 3. Acima de 

80% mantém as relações de forma equilibrada. No grupo intervenção, 90% das relações afetivas 

estão em equilíbrio, não contribuindo para afetar  o emocional  da maioria do grupo conforme 

verificado nos gráficos 2 e 3. O termo NA (não se aplica) utilizado nos gráficos 2 se refere ao 

percentual de pacientes que não apresentam relações conjugais (viúvos, divorciados,etc.). 
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Tabela 5 – Fatores relacionados à clinica 

Variável Controle (n=31) Intervenção (n=31) 

Tempo médio de tratamento no ambulatório de 

anticoagulação 

 

3,3 anos  

 

2,2 anos  p=0,276  

 

Pacientes antes do projeto 

             Internação 

             Atendimento de emergência 

 

Pacientes durante o projeto 

             Internação  

             Atendimento de emergência 

 

 

12 (38,71%) 

10 (32,26%) 

 

 

05 (16,13%) 

03 (9,68%) 

 

08 (25,81%)   

07 (22,58%)   

 

 

02 (6,46%) p=0,023 

01 (3,22%) p=0,044 

Descontinuidade da Varfarina 02 (6,46%) 02 (6,46%) 

Nº pacientes que já ficaram sem anticoagulante 

antes do projeto 

13 (41,93%) 09 (29,03%) 

N=62, Rio de Janeiro, 2009. 

 

 

Na tabela 5 observamos para o grupo controle que os pacientes se tratam há 3 anos em 

média no Ambulatório de Anticoagulação; verificamos ainda uma redução no percentual de 

pacientes que sofreram algum tipo de internação (redução de 58,33%) ou atendimento de 

emergência (redução de 70%), decorrente do uso da varfarina. O percentual de pacientes que 

sofreram descontinuidade do tratamento foi o mesmo tanto no grupo intervenção como no 

controle. No grupo intervenção verificamos que os pacientes estão em média há 2 anos em 

tratamento no Ambulatório de Anticoagulação; também ocorreu redução no número de 

atendimentos de emergência (redução de 85,74%) e internações (redução de 75%) decorrentes do 

uso do anticoagulante oral. 29% dos pacientes já interromperam o tratamento com anticoagulante 

antes de entrar no projeto.  Entre os grupos observamos as seguintes diferenças: redução de 60% 

das internações (p = 0,0023; odds ratio = 7.5; IC 95%); e nos atendimentos de emergência de 

66,67% (p = 0,0044; odds ratio = 5,33; IC 95%) do grupo intervenção, em comparação ao grupo 

controle. Antes de serem inseridos no estudo, 42% dos pacientes do grupo controle declararam 

que já haviam interrompido o tratamento anteriormente por falta de varfarina, enquanto que no 

grupo intervenção foram 29%. 
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Tabela 6 – Desfechos clínicos 

Variáveis  Controle (n=31) Intervenção (n=31) 

   

Óbitos  Totais 

             AVC 

03 (9,68%) 

01 (3,22%) 

03 (9,68%)   

- 

Abandono - 01 (3,22%)   

Suspensão tratamento 01 (3,22%)  

Paciente sem FA (descontinuado) 01 (3,22%) - 

Hemorragias 05 (16,13%) 04 (12,90%) 

N=62, Rio de janeiro, 2009. 

 

Na tabela 6 destacamos as comorbidades mais relatadas, com destaque para a incidência 

de Hipertensão Arterial (87,10% no grupo controle e 93,55% no grupo intervenção).  As causas 

de óbito no grupo intervenção foram: HAS, Endocardite infecciosa e Infarto Agudo do 

Miocárdio; já no grupo controle foram: Choque Séptico e AVC, Sepse Pulmonar Grave e 

Insuficiência Coronariana Aguda. Ocorreu 01 abandono no grupo intervenção pois o paciente não 

se predispôs ao atendimento farmacêutico no decorrer do estudo. No grupo controle, 01 paciente 

teve a terapia anticoagulante suspensa e 01 paciente foi descontinuado do grupo, pois após 

entrevista encaminhamos o mesmo para avaliação no ambulatório de arritmia e constatou-se que 

o mesmo não apresentava FA como constava de seu cartão. O diagnóstico errado havia sido feito 

em outra instituição. Registrou-se uma taxa de 16,1% de hemorragias para o grupo controle e 

12,9% para o grupo intervenção.  

 

INR 

As determinações de INR foram realizadas a cada consulta, pelo Laboratório do INC, e 

com base no resultado, o Ambulatório de Anticoagulação realizava o ajuste, ou manutenção, da 

dose da varfarina. Após a consulta o paciente se dirigia a Farmácia  para receber o anticoagulante 

oral em quantidade suficiente até a próxima consulta. No grupo controle, o farmacêutico apenas 

registrava o valor do INR na data. Já no grupo intervenção, além de registrar o valor do INR e a 

data procedia-se ao atendimento farmacêutico. Os valores de INR coletados durante o estudo, 

bem como as respectivas datas foram registrados em planilha específica (Anexo 16.11).  

 

1- Considerando apenas as medidas repetidas de INR na faixa alvo (individual) e a 

exposição, o resultado demonstra que há uma prevalência de INR na faixa de 2-3 no grupo 

intervenção estatisticamente significativa, com p= 0,043  e odds ratio = 1,25. 
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2- Considerando  as medidas repetidas (individuo) de INR dentro  do alvo, a exposição e o 

tempo em relação a primeira medida, temos que o resultado obtido, com a hipótese testada 

neste estudo, comprova que, ao longo do tempo, quanto mais frequentemente mantivemos o 

paciente na faixa alvo, maior a probabilidade dele se manter  nesta faixa. (p<0,0001).  

 

Tabela 7 – Aspectos Nutricionais e Físicos 

Variáveis  Controle (n=31) Intervenção(n=31) 

Alimentação regular 24 (77,42%) 27 (87,10%)  p=0,255 

Ingestão  

            Legumes 

            Verduras 

            Alimento + Medicamento 

            Álcool 

      Chá / Café 

            < 3 xícaras / dia 

            3-6 xícaras /dia 

            >6 xícaras / dia 

            Não tomam 

 

21 (67,74%) 

20 (64,51%) 

07 (22,58%) 

05 (16,13%) 

 

20 (64,51%) 

03 (9,68%) 

01 (3,22%) 

07 (22,58%) 

 

25 (80,64%)  p=0,688 

20 (64,51%)  p=0,534 

09 (29,03%)  p=1,00 

05 (16,13%)  p=1,00 

 

21 (67,74%)  p=0,731 

02 (6,46%)    p=0,731 

- 

08 (25,80%)  p=0,731 

Administração do anticoagulante com água 17 (54,84%) 26 (83,87)      p=0,013 

Dieta 08 (25,80%) 12 (38,71%)  p=0,277 

Fumante  

Ex-fumante 

01 (3,22%) 

12 (38,71%) 

-   

13 (41,93%)  p=0,274 

Pratica exercícios 02 (6,46%) 04 (12,90%)  p=0,688 

N=62, Rio de Janeiro, 2009. 

 

Na tabela 7 levantou-se dados que pudessem contribuir para manter o INR fora do alvo e 

assim direcionar a orientação prestada aos pacientes do grupo intervenção: 

- 87% dos pacientes informaram horários regulares de refeições de forma a adequar a 

administração do anticoagulante e demais medicamentos. Os 13% com horários irregulares, 

receberam orientação de administração conforme as informações prestadas. 

- cerca de 80% do grupo ingeria legumes e verduras, sendo encaminhados a nutrição para  ajuste 

de quantidade (se fosse o caso). 

- 29% tomavam a Varfarina junto com alimentos, o que não é preconizado devido a interação 

medicamento-alimento. 

- 16% ingerem bebidas alcoólicas, porém a freqüência informada não interferiu na 

anticoagulação. (O mesmo ocorrendo com os 61% que tomam menos de 3 xícaras de chá ou café 

por dia). 

- cerca de 84% dos pacientes tomaram a Varfarina com o veículo adequado (água) no grupo 

intervenção, contra cerca de 55% no grupo controle. (p= 0,013) 
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- apenas 39% dos pacientes faziam algum tipo de dieta (restrição de sal, gordura, açúcar, ou 

outros), mesmo com 93%do grupo apresentando hipertensão arterial. 

- 42% pararam de fumar há pelo menos 3 anos; e 

- 12% fazem exercícios regularmente. 

 

Tabela 8 – Farmacoterapia  

Variáveis  Controle (n=31) Intervenção (n=31) 

Nº medicamentos ingeridos em média 5,2 (2-10) 5,6 (2-13)  p=0,042 

Concentração média de Varfarina ingerida por 

semana 

25 mg (5 a 62,5 mg) 28 mg (7 a 55mg)  p=0,76 

N=62, Rio de Janeiro, 2009. 

 

Todos os pacientes do estudo (n=62) tomam em média 5 medicamentos. Com uma dose 

de anticoagulante oral semanal de 25 mg em média  para o grupo controle e 28 mg para o grupo 

intervenção, conforme descrito na tabela 8. 

  

Gráfico 4 – Outros fármacos utilizados pelos pacientes 

 
N=62, Rio de Janeiro, 2009. No gráfico 4 encontram-se descritas as classes terapêuticas prevalentes no tratamento 

dos pacientes , onde verificou-se que tanto no controle como no grupo intervenção , diuréticos e Inibidores da 

Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) são os mais utilizados; corroborando com a taxa de hipertensos. 

 

PRM e RAM detectadas no período do estudo: 

 No grupo intervenção: detectou-se 02 casos de alergia ao anticoagulante , onde um dos 

pacientes apresentou coceiras e sangramento, sendo o uso do anticoagulante suspenso por 

2 dias; já o outro apresentou apenas coceiras, que desapareceram com a troca da marca do 
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produto. O uso de antinflamatórios por 2 pacientes ocasionaram aumento do INR, sendo 

estes submetidos a terapia com Vitamina K1, conforme protocolo do Ambulatório de 

Anticoagulação. O aparecimento de hematomas intensos em um dos pacientes foi 

solucionado com a suspensão do uso de AAS e Ticlopidina junto com a Varfarina. 

  No grupo controle observou-se 05 casos de sangramento, sendo 02 deles por erro de 

administração; 01 caso de erupção cutânea; e o uso concomitante de antiinflamatório 

levou um paciente a internação. 

 

Os PRM são fatores de risco para os Resultados Negativos associados à Medicação 

(RNM) que são definidos como resultados na saúde do doente não adequados ao objetivo da 

farmacoterapia e associados ao uso ou falha no processo de utilização dos medicamentos. 
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10. DISCUSSÃO 

  

 

A maior incidência de doenças crônicas decorrentes do envelhecimento da população 

mundial nos leva a refletir e repensar metodologias de abordagem e tratamento. A percepção, 

capacidade de compreensão, condição física, presença do cuidador, são alguns dos aspectos a 

serem considerados quando se propõe um tratamento farmacoterapêutico. O envelhecimento 

modifica vários aspectos da hemostasia e da farmacologia.  

Uma ampla variação na fisiologia relacionada ao envelhecimento altera a farmacocinética. 

As alterações farmacodinâmicas relacionadas à idade no que se refere a densidade de receptores, 

função e reserva orgânica tendem a promover modificação da sensibilidade de medicações em 

pessoas idosas. A Varfarina é um exemplo de fármaco com metabolismo hepático prolongado e 

de sensibilidade aumentada, que resulta em elevado potencial de toxicidade
15

.As diferentes 

preparações comerciais de comprimidos de Varfarina apresentam variações quanto a sua 

velocidade de dissolução e isso gera divergências na taxa e na extensão da absorção.  

A randomização dos 62 pacientes divididos em 02 grupos com 31 indivíduos, ocasionou 

uma distribuição de pacientes do sexo feminino com prevalência no grupo intervenção (61,29%)  

e do sexo masculino (54,84%) no grupo controle, porém tal fato não foi significativo 

estatisticamente, não representando diferença entre os grupos. 91,3% dos pacientes do grupo 

controle e 100% do grupo intervenção apresentam um grau de obesidade, reforçando o risco de 

doenças cardiovasculares. (ver tabela 2). 

Com relação ao perfil sócio-econômico, 81% dos pacientes do grupo intervenção e 71% 

do grupo controle são aposentados, 90% do grupo intervenção e 80% residem em regiões que 

dificultam o acesso ao hospital. Cerca de 70% dos pacientes de ambos os grupos pegam acima de 

2 transportes coletivos para virem às consultas no ambulatório do INC. Em torno de 90% de 

pacientes de ambos os grupos dependem do Sistema único de Saúde (SUS) para  manutenção de 

seu estado de saúde (não tem plano de saúde particular). Na faixa de 80% do total dos pacientes 

do estudo tem uma renda mensal que varia de 1 a 3 salários mínimos; faixa de rendimentos esta 

que se reproduz em 71% dos pacientes do grupo intervenção e 64% do grupo controle, como 

renda familiar. Tal fato reforça a dificuldade financeira destes indivíduos para manutenção de 
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tratamentos com medicamentos de uso crônico como a Varfarina. No grupo controle nos chama 

atenção o fato de 19,35%  dos indivíduos morarem sozinhos, o que dificulta a adesão ao 

tratamento, pois o próprio paciente, numa faixa etária em que seus fatores cognitivos encontram-

se reduzidos, é o único responsável  pela administração e monitoramento de sua saúde e 

terapêutica. (ver tabelas 3 e 4) 

De imediato quando começamos a desenvolver o estudo constatamos que o nível de 

escolaridade poderia ter influência no entendimento pelo paciente quanto as orientações a serem 

formuladas. O grupo controle apresentou uma taxa de escolaridade de 10% de analfabetos e 19% 

com ensino Fundamental incompleto; o que na verdade representava apenas saber assinar o 

nome, ou seja praticamente 29% de indivíduos analfabetos. No grupo intervenção (pacientes que 

seriam orientados) o nível de escolaridade era ainda menor: 10% de analfabetos e 26% com 

ensino Fundamental incompleto (36% sem escolaridade). Teremos oportunidade de constatar 

abaixo que apesar de aleatoriamente termos um grupo de intervenção com escolaridade inferior 

ao grupo controle, o fato de o paciente ser orientado adequadamente, em que pese a necessidade 

maior de repetições para esses indivíduos e instrumentos de orientação adequados, consegue-se 

um resultado superior nos itens analisados; apesar do baixo nível de  instrução. (ver gráfico 1) 

Investigamos as relações afetivas destes indivíduos a fim de verificar possíveis 

interferências no tratamento proposto. A partir das informações declaradas pelo paciente, e 

acompanhando a relações com familiares e cônjuges a cada consulta, constatamos que 80% dos 

pacientes do grupo controle e 90% do grupo intervenção, mantém suas relações familiares e/ou 

conjugais, afetuosas ou estáveis. Desta forma descartamos este tipo de interferência na adesão 

para quase a totalidade dos grupos. Apenas em 01 caso encaminhamos o paciente para o Serviço 

de Saúde Mental da unidade para avaliação psicológica devido a intensos atritos familiares. (ver 

gráficos 2 e 3) 

O tempo médio de tratamento no Ambulatório de anticoagulação não apresentou 

diferença estatística significativa (p=0,27). O uso regular e adequado do anticoagulante tendo em 

vista o papel terapêutico e preventivo do mesmo não está isento de efeitos adversos sérios. 

Constatamos que no grupo controle (sem orientação) no período de pré-acompanhamento de um 

ano, o número de atendimentos de emergência, basicamente devido a quedas, acidentes 
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hemorrágicos e reações alérgicas foram significativamente maiores neste grupo (32,26%) do que 

no grupo intervenção (22,58%). Comparando-se com o período de acompanhamento do estudo, 

também de 1 ano, a diferença foi de 9,68% de atendimentos de emergência no grupo controle e 

de 3,22% no grupo intervenção; correspondendo a uma redução de 66,67% nos atendimentos de 

emergência entre os grupos, a favor do grupo intervenção (p= 0,0044; odds ratio 5,33). Fica bem 

estabelecido que pacientes com orientação e monitoração ambulatorial adequada apresentam 

menores chances de complicações que motivem este tipo de atendimento. Avaliamos também o 

aspecto referente a internações que apresentaram comportamento semelhante; ou seja 

significativamente maiores ocorrências no grupo controle (38,71%) que no grupo intervenção 

(25,81%)  no período pré-acompanhamento. Já no período do estudo 16,13% do grupo controle e 

6,46% do grupo intervenção, representando uma redução  de 60% nas internações favorável ao 

grupo intervenção (p= 0,0023; odds ratio  7,5). As implicações sociais para o paciente e de custo 

para a instituição são evidentes. (ver tabela 5) 

Dentre as comorbidades estudadas (baseadas no CHADS
2
), semelhante a outros estudos 

(11,13)
, encontramos a Hipertensão Arterial como distúrbio de maior incidência,tanto no grupo 

controle quanto no intervenção. Nos óbitos totais , apenas um no grupo controle (sem orientação), 

estava relacionado ao uso de anticoagulante (AVC). Obtivemos um percentual de abandono no 

grupo intervenção (3,22%), cuja causa foi problema pessoal que impossibilitou a vinda às 

consultas regularmente. Um indivíduo do grupo controle teve a terapia anticoagulante 

interrompida por motivos de cirúrgia, sendo retirado do estudo. Através da entrevista inicial, foi 

possível observar informações contrárias ao diagnóstico da patologia em um paciente do grupo 

controle; encaminhamos o mesmo ao Ambulatório de Arritmia para avaliação, onde verificou-se 

que o mesmo não apresentava FA, o diagnóstico havia sido feito em outra instituição; o mesmo 

foi retirado do estudo. Detectamos quatro casos de hemorragia no grupo intervenção: 02 

decorrentes do uso de antinflamatórios, que foram prescritos fora do hospital no intervalo entre 

consultas (os pacientes retornaram antes da data agendada para tratamento e foram orientados a 

consultar o médico ou o farmacêutico antes de ingerir novo medicamento); e 02 com pequenos 

sangramentos devido a reação alérgica com coceira e prurido, ao anticoagulante.  No grupo 

controle ocorreram 05 acidentes hemorrágicos: todos por ingestão de dose incorreta da Varfarina.  

As intercorrências de sangramento foram tratadas segundo protocolo do Ambulatório de 

Anticoagulação do INC. (tabela 6) 
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 E´ digno de nota que os pacientes pertencentes ao grupo controle (e portanto, sem 

orientação prévia) ingeriam o anticoagulante de forma totalmente irregular e de maneira 

inadequada, ou seja, ingeriam a Varfarina junto com alimentos, sucos ou mesmo junto com 

outros medicamentos de modo que o anticoagulante pudesse sofrer influência importante desses 

elementos, alterando sua intensidade de ação. Ao passo que com orientação (grupo intervenção) 

pelo fato de ingerirem em horários regulares, apenas com copo cheio de água(grupo controle = 

54,84%; grupo intervenção = 83,87%; p= 0,013); e longe das refeições e de outros fármacos não 

apresentavam os inconvenientes descritos. Estes dados reforçam de forma consciente a 

necessidade básica do paciente receber informações adequadas logo no início do tratamento. (ver 

tabela 7) 

Na faixa de pacientes de 61 – 90 anos, segundo o Banco de Dados do Ambulatório de 

Anticoagulação do INC no período de janeiro a outubro de 2006 (pré-estudo) a porcentagem de 

indivíduos com INR dentro da faixa alvo foi de 34,70%. Dentro do período do estudo, analisando 

o mesmo intervalo de tempo do ano seguinte (janeiro a setembro de 2007), com todos os recursos 

descritos de orientação e acompanhamento conseguimos 56,92% de INR dentro da faixa alvo 

para o grupo intervenção; e 51,14%  para o grupo controle. Um fator inerente ao uso da Varfarina  

é que a resposta terapêutica varia de paciente para paciente, e alterações individuais da resposta 

ao medicamento com o tempo são comuns, daí a necessidade de monitorização regular para 

ajuste de doses. Tendo em vista que os períodos de consulta são irregulares (intervalos que 

oscilaram de 7 a 82 dias), e o número de medidas do INR variaram de indivíduo para indivíduo, 

com uma superdispersão de dados, fomos obrigados a utilizar como recurso estatístico a análise 

Quasi-binomial. Utilizamos um modelo linear de efeito misto, cujo desfecho nos permitiu inferir 

que quanto mais freqüente o paciente tem um INR dentro da faixa desejada, maior a 

probabilidade dele se manter na faixa alvo (probabilidade de reprodução do resultado tendo como 

efeito aleatório o próprio indivíduo (medidas repetidas) e como efeitos fixos: o tempo entre as 

medidas na faixa e a exposição (caso/ controle). (ver página 52). O resultado, levando-se em 

consideração o efeito aleatório (p= 0,043) demonstra que há uma diferença significativa 

estatisticamente a favor do grupo intervenção com odds ratio = 1,25. Em relação aos efeitos 

fixos, o resultado obtido, com a hipótese testada neste estudo, comprova que, ao longo do tempo, 

com a freqüência de INR medidos dentro da faixa alvo , temos uma maior a probabilidade dele se 

manter  nesta faixa com p <0,0001. 
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Importante chamar a atenção para situações que ocorreram independente da nossa 

vontade. Uma que refere-se a “contaminação” do grupo controle, ou seja, pacientes deste grupo, 

ao apanharem o anticoagulante na Farmácia do INC, foram atendidos por profissionais 

farmacêuticos não pertencentes ao estudo, com a intenção de colaborar, que acabavam por 

orientá-los quanto a terapêutica, inclusive com o preenchimento do formulário de orientação de 

administração de medicamentos; não sendo possível determinar o número de pacientes controle 

que acabaram sendo orientados.  Outro contratempo durante o estudo, foi devido a falta de 

matéria-prima no mercado nacional no final do ano de 2007, o que comprometeu a produção 

industrial e interrompeu o abastecimento do hospital por cerca de 2 meses, ocasionando um 

período de fornecimento irregular de cerca de 45 dias (restrição de 1 caixa por paciente 

independente da dose, a fim de atendermos a todos os pacientes do ambulatório de forma 

igualitária. 
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11. CONCLUSÕES 

 

 

1. A prática da Atenção Farmacêutica como forma de orientar e educar o paciente com 

relação ao uso racional de medicamentos e o questionário adaptado, aqui apresentado, do 

Método Dáder (instrumento para detecção de Problemas Relacionados ao Medicamento – 

PRM) constitui um modelo de dispensação consciente, onde o maior beneficío é do 

paciente. 

2.  A dispensação de Varfarina a pacientes com idade acima de 65 anos, não poderá ser feita 

inadvertidamente, e caracterizada como um mero ato de entrega de comprimidos para um 

determinado intervalo de tempo. A mesma deverá ser feita por profissional farmacêutico 

voltado para este fim, de forma a prestar o devido acompanhamento e monitoramento da 

terapêutica oferecida, pois só desta forma obteremos resultados mais efetivos. 

3. O presente estudo demonstra a importância de uma abordagem sistematizada, como o 

modelo utilizado, como instrumento de redução das taxas de internação e atendimentos de 

emergência decorrentes de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM). Trazendo 

benefícios sociais ao paciente e financeiros a instituição. 

4. O número de medidas de INR na faixa alvo (2-3), obtidos com o grupo intervenção, tendo 

em vista o fato de que aplicou-se indevidamente os instrumentos do projeto em uma 

parcela não determinada do grupo controle, poderiam ser mais significativos.  

5. Tendo em vista as dificuldades inerentes a própria Varfarina: as interações com alimentos 

e medicamentos, as diferentes formulações industriais de comprimidos que fazem com 

que a taxa de dissolução seja diferente entre as marcas obtidas no mercado; riscos de 

sangramento; bem como as alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas a que estão 

sujeitas a população idosa, conseguimos alcançar nosso objetivo com a manutenção de 

um número maior de medidas de INRs dentro do alvo no grupo intervenção, de forma 

significativa, fato este que nos assegura uma maior probabilidade de manutenção do 

mesmo na faixa de 2-3. 
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13. ANEXOS 
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16.1 CADERNETA 

 

 

 Serviço de Farmácia do Institutto Nacional de                
Cardiologia Laranjeiras     tel.: 2556-8456 

 
O Sr.(a)  ______________________________________ 

_____________________________________________ 

     Usuário de anticoagulante oral participa do  
      PROJETO DE PESQUISA: "Efetividade do Fornecimento 
      de Medicamento Anticoagulante para Pacientes com 
      História de Fibrilação Atrial em Hospital Público"  

       Invest. Principal: Márcia Gisele Santos da Costa 

      Início: ___________     término:  __________ 

      Nº  estudo: ________   grupo: AF 

13.1 CADERNETA 
Freqüência das consultas: 

Obs.: paciente portador de Fibrilação Atrial 

 

 Serviço de Farmácia do Institutto Nacional de                
Cardiologia Laranjeiras     tel.: 2556-8456 

 
O Sr.(a)  ______________________________________ 

_____________________________________________ 

     Usuário de anticoagulante oral participa do  
      PROJETO DE PESQUISA: "Efetividade do Fornecimento 
      de Medicamento Anticoagulante para Pacientes com 
      História de Fibrilação Atrial em Hospital Público"  

       Invest. Principal: Márcia Gisele Santos da Costa 

      Início: ___________     término:  __________ 

      Nº  estudo: ________   grupo: AF 

 
Freqüência das consultas: 

Obs.: paciente portador de Fibrilação Atrial 

 

 

 Serviço de Farmácia do Institutto Nacional de                
Cardiologia Laranjeiras     tel.: 2556-8456 

 
O Sr.(a)  ______________________________________ 

_____________________________________________ 

     Usuário de anticoagulante oral participa do  
      PROJETO DE PESQUISA: "Efetividade do Fornecimento 
      de Medicamento Anticoagulante para Pacientes com 
      História de Fibrilação Atrial em Hospital Público"  

       Invest. Principal: Márcia Gisele Santos da Costa 

      Início: ___________     término:  __________ 

      Nº  estudo: ________   grupo: AF 

 
Freqüência das consultas: 

Obs.: paciente portador de Fibrilação Atrial 
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 13.2 PROTOCOLO INR ALVO 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA             

Hemonúcleo Zona Sul 

AMBULATÓRIO DE ANTICOAGULAÇÃO 

PÁGINA: 1  

INCL TÍTULO : PROTOCOLO DO INR ALVO TERAPÊUTICO ( 
ANEXO 2 ) 

CÓDIGO: 02 

 

 

 
 Só dar início ao tratamento com anticoagulante oral após a realização dos exames a seguir : TAP/INR, PTTa, 

dosagem de fibrinogênio plasmático, d-dímero, hemograma com contagem de plaquetas e hepatograma; 

 O tratamento deverá ser iniciado com uma dose de 2,5 a 5,0 mg/dia de warfarina sódica para pacientes 

adultos. Crianças e adolescentes com menos de 50 kg deverão receber uma dose inicial de 0,09 mg/kg/dia do 

medicamento; 

 O 1º exame de controle do INR deverá ser feito entre o 5º e 7º dia após o início do uso do medicamento; 

 Caso o INR alvo terapêutico tenha sido alcançado, realizar controle clínico-laboratorial a cada 2 semanas no 

primeiro mês de tratamento e a cada 4-7 semanas nos meses subseqüentes, em função da patologia de base 

do paciente; 

 O paciente deverá ser orientado a procurar o Ambulatório de Anticoagulação do INCL, fora da consulta 

agendada, caso apresente sinais e/ou sintomas de sangramento anormal ou trombose, não devendo alterar a 

dose prescrita ou suspender a medicação por conta própria; 

 Caso o INR alvo terapêutico não tenha sido alcançado, realizar os ajustes da dosagem do warfarin, em 

conformidade com o Anexo 3; 

 Nesta situação, sempre verificar se existem justificativas para flutuação do INR encontrado, avaliando a 

necessidade de alteração da dose prescrita : 

 Alteração da dieta 

 Nova associação medicamentosa e alteração de dose dos medicamentos associados 

 Uso de álcool 

 Doença intercorrente: insuficiência cardíaca congestiva, doença hepática, doença gastrointestinal, 

distúrbios tireoidianos, viroses respiratórias e intestinais ( principalmente em crianças ) 

 USO IRREGULAR OU INDEVIDO 

2 – INR Alvo Terapêutico 

Patologia Tempo de anticoagulação INR alvo terapêutico 

Sindrome de Anticorpo Anti-Fosfolipídio ( SAF ) Contínuo 3-4 

Prótese Biológica 3 meses 2 - 3 

Prótese Mecânica Aórtica Contínuo 2 – 3 

Prótese Mecânica Mitral Contínuo 2,5 – 3,5 

Dupla Prótese Mecânica Contínuo 2,5 – 3,5 

Fibrilação Atrial / Flutter Atrial Contínuo 2 – 3 

Trombose Venosa Profunda 6 a 12 meses 2 – 3 

Embolia Pulmonar 6 a 12 meses 2 – 3 

Grande Aurícula Esquerda Contínuo 2 – 3 

Cardiomiopatia Dilatada Avaliar clinicamente 2 - 3 

Trombo de VE Avaliar clinicamente 2 - 3 

Próteses Vasculares  2-3 
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 13.3 AJUSTE DOSE VRFARINA 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA             

Hemonúcleo Zona Sul 

AMBULATÓRIO DE ANTICOAGULAÇÃO 

PÁGINA: 1 - 4 

INCL 
TÍTULO : PROTOCOLO DE AJUSTE DE DOSE DE WARFARIN 

( ANEXO 3 ) 

CÓDIGO: 03 

 

 

 
1 - INR ABAIXO DO ALVO TERAPÊUTICO ( abaixo de 10% do limite inferior do INR alvo terapêutico ):  

 Investigar sinais e sintomas clínicos de eventos tromboembólicos ( AVC ,  TEP , TVP, etc ). Caso presentes, encaminhar o 

paciente para atendimento imediato no SPA do INCL, onde serão requisitados os exames de imagens pertinentes, dosagens 

de d-dímero e fibrinogênio; 

 Caso ausentes, investigar causas de falha terapêutica, conforme Anexo 2; 

 Avaliar aumento da dose total semanal do warfarin em 10% a 20%; 

 Agendar retorno para reavaliação em 8-15 dias; 

 Se, após a reavaliação, o INR ainda estiver abaixo do alvo terapêutico, fazer um aumento de  mais 10% da dose total 

semanal, com controle a cada 8-15 dias , até atingir o INR alvo, corrigindo sempre de acordo com esse esquema; 

 Caso tenha alcançado o INR alvo, manter a dose prescrita e marcar nova avaliação em 04 semanas;  

2 – INR ACIMA DO INR ALVO TERAPÊUTICO CURSANDO SEM SANGRAMENTOS MAIORES ( hemorragia digestiva, hematúria 

maciça, hemorragia pulmonar, hemorragia cerebral,  epistaxe volumosa, hemartrose ). Considerar como sangramentos 

menores os seguintes eventos : epistaxe discreta, gengivorragia, equimoses, hematomas, escarro hemoptóico, 

hipermenorréia. Estes achados deverão ser correlacionados com os dados clínico-hematológicos do paciente,  afim de 

caracterizá-los adequadamente. 

 Avaliar a presença de sangramentos, lembrando que as complicações hemorrágicas não costumam ocorrer com INR abaixo 

de 5,0; 

 Avaliar as condições de risco acrescido para sangramentos em presença de INR acima do alvo desejado, ao traçar conduta 

terapêutica : 

 Paciente com mais de 70 anos 

 Sexo feminino 

 Uso concomitante de várias medicações, incluindo os anti-agregantes plaquetários 

 Insuficiência Renal 

 Insuficiência Cardíaca Congestiva 

 Doença Hepática 

 História prévia de hemorragias graves 

2.1 - INR até 5,0 sem risco acrescido de sangramento ou sangramentos menores 

 Nos pacientes com INR até 3,9 , reduzir  a dose total semanal em 10%; 

 Nos pacientes com INR entre 4-5, suspender o anticoagulante por 1 dia e reduzir a dose total de warfarin em 10-20%; 

   Retornar em 8-15 dias para controle; 

   Caso tenha alcançado o INR alvo, manter esta dosagem e  marcar consulta em 2 semanas; 

   Se persistir com o INR acima do limite superior desejado, reduzir a dose total semanal em 10% , retornando semanalmente 

para controle clínico-laboratorial até atingir o INR alvo terapêutico. 

 

2.2 - INR até 5,0 com risco acrescido de sangramento ou sangramentos menores  
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 Administrar 1 mg de Vitamina K por via oral, sabendo-se que a ampola de 1 ml contém 10 mg ( aspirar 0,1 ml com seringa 

de insulina e administrar com água ); 

 Suspender o anticoagulante; 

 Repetir o INR em 24 horas, o qual deverá estar dentro de níveis terapêuticos; 

 Seguir, então, conduta descrita acima em item 2.1; 

 Caso o paciente não tenha disponibilidade para repetir o exame em 24 horas, suspender o anticoagulante por 1 dia e 

reiniciar conforme o item 2.1; 

 O paciente deverá ser orientado para realizar investigação de patologia subjacente precipitando sangramentos, lembrando 

as condições que podem determinar plaquetopenia e/ou plaquetopatia. 

2.3 – INR entre 5,0 – 9,9 sem risco acrescido de sangramento ou sangramentos    menores 

 Administrar 1 a 2 mg de Vitamina K ( 0,1 - 0,2 ml da ampola ) por via oral; 

 Suspender medicamento por 1 dia; 

 Repetir o INR em 24 horas; 

 Se o INR estiver dentro do alvo desejado, reintroduzir warfarin com redução de 20 – 30% da dose total semanal; 

 Caso o paciente não tenha disponibilidade para repetir o exame em 24 horas, suspender o anticoagulante por 2 dias e 

reiniciar com redução de 20 - 30% da dose total semanal; 

 Reavaliar em 8-15 dias; 

 Se o INR ainda estiver acima do alvo terapêutico, reduzir a dose total semanal em 10% , retornando semanalmente para 

controle clínico-laboratorial até atingir o INR alvo terapêutico. 

2.4 –  INR entre 5,0 – 9,9 com risco acrescido de sangramento ou sangramentos menores 

 Administrar 1 a 2 mg de Vitamina K ( 0,1 - 0,2 ml da ampola ) por via oral; 

 Suspender medicamento; 

 Repetir o INR em 24 horas; 

 Caso o INR permaneça acima de alvo terapêutico, repetir aplicação de Vitamina K por via oral nas dose de 1 – 2 mg; 

 Ao alcançar o alvo terapêutico, liberar o paciente com prescrição de warfarin com redução de 20 a 30% da dose total 

semanal; 

 Agendar retorno impreterivelmente em 7-8 dias; 

 Se o INR ainda estiver acima do alvo terapêutico, reduzir a dose total semanal em 10% , retornando semanalmente para 

controle clínico-laboratorial até atingir o INR alvo terapêutico. 

 O paciente deverá ser orientado para realizar investigação de patologia subjacente precipitando sangramentos, lembrando 

as condições que podem determinar plaquetopenia e/ou plaquetopatia 

2.5 -  INR acima de 10,0 sem risco acrescido de sangramento ou sangramentos menores 

 Administrar 2 a 3 mg de Vitamina K ( 0,2 - 0,3 ml da ampola ) por via oral; 

 Suspender medicamento por 1 dia; 

 Repetir, impreterivelmente, o INR em 24 horas; 
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 Se o INR estiver dentro do alvo desejado, reintroduzir warfarin com redução de 30 - 40% da dose total semanal; 

 Reavaliar impreterivelmente em 8 dias; 

 Se o INR ainda estiver acima do alvo terapêutico, poderá repetir conduta conforme protocolos anteriores; 

 Naqueles pacientes que, a despeito do seguimento dos protocolos mencionados acima, ainda mantiverem o INR acima do 

alvo, considerar a necessidade de realização de hepatograma, função tireoidiana, exames de hemostasia 

complementares e investigação das condições clínicas cursando com síndromes disabsortivas. 

2.6 - INR acima de 10,0 com risco acrescido de sangramento ou sangramentos menores 

 Administrar 5 mg de Vitamina K ( 0,5 ml da ampola ) por via oral; 

 Suspender medicamento; 

 Realizar de hemograma com contagem de plaquetas para avaliação de indicação de transfusão de Concentrado de 

Hemácias – hemoglobina abaixo de 7 g/dl e/ou instabilidade hemodinâmica - e de Concentrado de Plaquetas – contagem 

abaixo de 50.000 em vigência de sangramento ativo na ausência do uso concomitante de anti-agregante plaquetário. 

Lembrar que o uso de anti-agregantes plaquetários poderão desencadear sangramentos ainda com contagem norma de 

plaquetas; 

 Repetir exame para controle de INR em 6 a 8 horas, através de encaminhamento ao SPA; 

 Caso o INR permaneça acima de alvo terapêutico, repetir aplicação de Vitamina K por via oral nas dose de 1 – 2 mg; 

 Ao alcançar o alvo terapêutico, liberar paciente com prescrição de warfarin com redução de 30-50% da dose total semanal, 

com agendamento de retorno em 8 dias; 

 O paciente deverá ser orientado para realizar investigação de patologia subjacente precipitando sangramentos, lembrando 

as condições que podem determinar plaquetopenia e/ou plaquetopatia 

 Naqueles pacientes que, a despeito do seguimento dos protocolos mencionados acima, mantiverem o INR acima do alvo 

terapêutico, considerar a necessidade de realização de hepatograma, função tireoidiana, exames de hemostasia 

complementares e investigação das condições clínicas cursando com síndromes disabsortivas. 

 

2.7 - Sangramentos Maiores (  presença de hemorragias  digestiva, cerebral  e/ou  pulmonar, hematúria volumosa e  

derrame pericárdio ) com qualquer INR e sob risco de vida  

 
 Suspender o Warfarim .  

 Encaminhar para internação, onde deverá ser medicado com :  

 Complexo Protrombínico: 25 UI/kg; correr conforme a orientação do fabricante,  ou 

 Plasma Fresco Congelado: 15 a 20 ml/kg até de 8/8horas     

 Vitamina K na dose de 10 mg  - E.V diluída em 50 ml de SF a 0,9%; correr em 30 a 60 minutos  

 Realizar  hemograma com contagem de plaquetas para avaliação de indicação de transfusão de Concentrado de Hemácias 

– Hemoglobina abaixo de 7 g/dl e/ou instabilidade hemodinâmica - e de Concentrado de Plaquetas – contagem abaixo de 

50.000 em vigência de sangramento ativo; 

 Repetir exame para controle de INR em 6 a 8 horas; 
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 Na presença de INR ainda elevado e sangramento ativo, repetir transfusão de PFC em dose terapêutica associado à 

Vitamina K; 

 Na ausência de sangramento ativo e INR elevado, administrar dose de Vitamina K oral; 

 Indicar investigações de patologia de base em caso de sangramentos – lesão ulcerada de tubo digestivo, doença de trato 

urinário, de árvore respiratória, etc; 

 Quando cessado o sangramento e  alcançado o INR alvo, reiniciar o Warfarim com 50% da dose total semanal prescrita 

anteriormente, e  retornar em  5 - 7 dias. 

 

2.8– Manuseio do Paciente para Realização de Procedimento Cirúrgico de Emergência 

 Suspender  o anticoagulante oral; 

 Reverter a anticoagulação de acordo com conduta abaixo : 

 Complexo Protrombínico : usá-lo caso o paciente possua contra-indicação para receber grandes volumes EV, na 

dose de 25 UI/kg; ou 

 Plasma fresco congelado: 15 a 20 ml/kg até de 8/8 horas, associado à  Furosemide E.V, em se tratando de 

pacientes cardiopatas   

 Vitamina K na dose de 1-2 mg – VO  

 O paciente poderá ser liberado para cirurgia quando INR alcançar níveis de 1,3 a 1,5, caso haja baixo risco de 

sangramento cirúrgico; 

 

2.9 – Manuseio do Paciente para Realização de Procedimento Cirúrgico Eletivo 

 A conduta será estabelecida em função do risco tromboembólico do paciente : 

 Baixo risco – suspender warfarin 3 a 5 dias antes do procedimento, reintroduzindo-o  no pós-operatório; 

 Médio risco/ Alto risco – suspender warfarin 3 a 5 dias antes do procedimento, iniciando uso de heparina de baixo 

peso molecular SC , na dos de 40-80 mg/dia, até 24 horas antes do procedimento. Manter a heparina no pós-

operatório, reiniciando 12-24 horas após cirurgia, seguida de reintrodução do warfarin e alcance do INR alvo 

terapêutico por dois dias consecutivos, com suspensão da heparina; 

 
 
NOTA: A via ideal para o uso de Vitamina K é a oral; o seu emprego pela via endovenosa deverá ser feito com cautela, visto ser 

frequente reações adversas associadas a essa via, em particular as reações anafiláticas, que  podem colocar o paciente sob risco 

de vida. Por outro lado há de se lembrar que quanto maior a dose de Vitamina K empregada, maior a chance de o doente 

desenvolver resistência ao cumarínico, por até 1 semana. Em pacientes com alto risco tromboembólico, deverá ser considerado o 

uso concomitante de heparina após o emprego de altas doses de Vitamina K. 

 

 

As pacientes com suspeita de gravidez ou em estado gestacional ,  deverão ser avaliadas pelo Cardiologista  Clínico 

responsável, a fim de serem encaminhadas  ao  Ambulatório de Gestante de Alto Risco  em  serviço  especializado ( H.S.E. 

ou Instituto Fernando  Magalhães ). 
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 13.4 PRODUTOS QUE INTERFEREM NA DOSE 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA             

Hemonúcleo Zona Sul 

AMBULATÓRIO DE ANTICOAGULAÇÃO 

PÁGINA: 1 

INCL 
TÍTULO : PROTOCOLO DE PRODUTOS QUE 

INTERFEREM   NA ATIVIDADE DOS 
CUMARÍNICOS ( ANEXO 4) 

CÓDIGO: 04 

inibem a ação exarcebam a ação 

Ag. antitireoidianos Álcool Fibrinolíticos 

Barbitúricos Alopurinol Feniramidol 
Carbamazepina Amiodarona Feprazona 
Clordiazepóxido Antidepresivos tricíclicos Fitato 
Colestiramina Acido Etacrínico Glucagon 
Contraceptivos orais Acido Mefenâmico Heparina 
Corticosteróides Antiagr. plaquetários Hidrato de cloral 

Dicloxacina Azaprazona Hormônios tireoidianos 

Diclorofenazona Cefamandol Indometacina 
Estrógenos Cefmetazol Lovastatina 

Espironolactona Cefoperazona Metronidazol 

Etclorvinl Cefotetano Lovastatina 
Fenitoína Cetoconazol / Fluconazol Metronidazol 
Glutetimida Itraconazol Oximetalona 
Griseofulvina Cetoprofen Omeprazol 

Haloperidol Cimetidina Propafenona 

Heptabarbital Clofibrato Pronebicida 
Mecaptopurinal Cloropromazina Propanolol 
Nafcilina Cloroquina Quinidina / Quinina 
Penicilina Colchicina Reserpina 
Rifampicina Dissulfiram Salicilatos 
Sucralfato Danazol Sulfinpirazona 
Inibidores serotonina Esteróides anabolizantes Sulfonamida 
 Fenilbutazona Tolbutamidas 

 
Antiinflamatórios não 
hormonais 

Antibióticos em geral 

 
Alimentos Ricos em Vitamina K – inibem ação dos cumarínicos 

Couve de Bruxelas Grão de bico Couve-flor 
Couve Espinafre Brócolis 
Beterraba Alface Agrião 
Nabo Repolho Ervilha 
Vagem Aspargo Abacate 

Chá Verde Fígado animal Outros vegetais folhosos 
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Face o achado clínico-laboratorial de tromboembolismo venoso e/ou arterial recorrente  
de forma espontânea ou em uso de anticoagulante oral/parenteral, devemos avaliar de forma criteriosa certos antecedentes. 
 

 Lembrar que os principais sinais de estado hipercoagulável são: 

1. Trombose em pacientes jovens 

2. Trombose recorrente.  

3. Trombose em regiões incomuns.  

4. História familiar de trombose 

Estados protrombóticos adquiridos: 
 

 Familiares 

 Fisiológicos (Gravidez  e história de abortos espontâneos repetidos) 

 Traumas 

 Imobilização prolongada ( pós-operatório, p.ex.) 

 Doenças hereditárias ( Diabetes, Hiperlipidemia, Hipertensão Arterial Sistêmica, Aterosclerose) 

 Doenças Auto-imunes 

 Doenças inflamatórias crônicas ( intestino, p. ex.) 

 Doenças hematológicas (Policitemia Vera, Trombocitemia Essencial, Hemoglobinúria Paroxística Noturna, Anemia falciforme, etc.). 

 Síndrome nefrótica. 

 Endotoxemia. 

 Hábitos (Fumo) 

 Uso de medicamentos (anticoncepcional, imunossupressor, anti-neoplásico, estrogenioterapia, heparina) 

 Neoplasias 

 Homocisteinemia 

 Síndrome do anticorpo antifosfolipideo ( SAF ) 

       
Os estados hipercoaguláveis congênitos mais comuns são:  

1. Factor V Leiden  

2. Mutação no gene da protrombina  

3. Deficiência da proteína S 

4. Deficiência da proteína C 

5. Deficiência da antitrombina III 

Incidência e distribuição dos estados protrombóticos: 

 

 

 

 

 

13.5 INVESTIGAÇÃO DE TROMBOFILIA 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA             

Hemonúcleo Zona Sul 

AMBULATÓRIO DE ANTICOAGULAÇÃO 

PÁGINA: 1  

INCL TÍTULO : PROTOCOLO DE CRITÉRIOS PARA 
INVESTIGAÇÃO DE TROMBOFILIA ( ANEXO 5 ) 

CÓDIGO: 05 



 57 

 Incidência na população 

 Fator V Leiden 2-8% 40-60% 

Mutação no gene da protrombina 1-2% ?10% 

Deficiência da proteína C 1:200 5-10% 

Deficiência da proteína S ?1:5,000 5-10% 

Deficiência da antitrombina III 1:2-5,000 1-3% 

Desfibrinogenemia RARA 1% 

 
 
 
Após a avaliação e exclusão de algumas das condições acima descritas, faremos a investigação dos marcadores 
biológicos associados a uma grande prevalência de tromboembolismo, a seguir: 
 

 Dosagem de anti-trombina III. 

 Dosagem das proteínas C e S. 

 Dosagem da homocisteína. 

 Dosagem de fibrinogênio. 

 Pesquisa do anticorpo anti-fosfolipidico( anti-lúpico e anti-cardiolipina Ig G e Ig M ).* 

 D - Dímero 

 Resistência à proteína C ativada (Fator V Leiden ). 

 Mutação da protrombina 

* A pesquisa da SAF através de anticorpos anti-fosfolipídicos só tem valor diagnóstico quando repetida 4 a 6 semanas após. 

Suspender o Anticoagulante  durante 10 dias para realizar a coleta  de  amostra  laboratorial, à exceção dos dois últimos marcadores 

que podem ser realizados independente do uso de anticoagulantes ( testes de biologia molecular ). 

A dosagem sérica dos marcadores biológicos só deve ser feita cerca de 2 a 3 meses após o evento trombótico agudo. 

 

O diagnóstico de HPN pode ser feito através do teste de HAM e sacarose e, mais recentemente,  através da citometria de fluxo com os 
marcadores CD55 e CD59, podendo-se firmar o referido diagnóstico quando mais de 5% das células perderam CD59. 

 

 

Trombina  

A trombina é uma molécula multifunctional, cuja ação se faz: 

 Cliva o fibrinogênio em fibrina 

 Ativa os fatores V e VIII  

 Ativa plaquetas  

 Ativa a proteína C  

 Ativa o factor XIII 

 

 

 

http://www.hematology.org/education/teach_case/coag/inher1.html
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13.6 DADER HISTÓRIA FARMACOTERAPÊUTICA 

HISTÓRIA FARMACOTERAPÊUTICA 

PACIENTE no: / / 

NOME: 
DATA: 
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PRIMERA VISITA 

PACIENTE no: / / 

PROBLEMAS / PREOCUPAÇÕES DE SAÚDE 

SACOLA COM MEDICAMENTOS 

Controlado Início 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

Nome 1: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Método Dáder. Manual de Acompanhamento Farmacoterapêutico 40 

Nome 2: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 4: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 5: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 6: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 
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4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 7: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 8: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 9: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 10: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 
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M= Muito bom R = Regular P = Pouco 

Medicamentos usados anteriormente 

Nome 11: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 12: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 
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5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 13: ADERE: M, R, P CONHECE: M, R, P 

1. Utiliza? 

2. quem prescreveu? 

3. para quê? 

4. está melhor? 

5. desde quando? 

6. quanto usa? 

7. como usa? 

8. até quando? 

9. dificuldade? 

10.algo estranho? 

Nome 1: 

1. Utiliza? 

3. para quê? 

4.Está melhor? 

10. algo estranho? 

Nome 2: 

1. Utiliza? 

3. para quê? 

4.Está melhor? 

10. algo estranho? 

Nome 3: 

1. Utiliza? 

3. para quê? 

4.Está melhor? 

10. algo estranho? 

Nome 4: 

1. Utiliza? 

3. para quê? 

4.Está melhor? 

10. algo estranho? 

Nome 5: 

1. Utiliza? 

3. para quê? 

4.Está melhor? 

10. algo estranho? 
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REVISÃO 

- CABELO: 
- CABEÇA: 

- OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA: 

- BOCA (ferida, seca): 
- PESCOÇO: 

- MÃOS (dedos, unhas): 

- BRAÇOS E MÚSCULOS: 
- CORAÇÃO: 

- PULMÃO: 

- APARELHO DIGESTIVO: 
- RINS (urina): 

- FÍGADO: 

- APARELHO GENITAL: 
- PERNAS: 

- PÉS (dedos, unhas,..): 

- MÚSCULOS ESQUELÉTICOS (gota, dor nas costas, tendinitis ....): 
- PELE (seca, erupções,...): 

- PSICOLÓGICO (depressão,...): 

- NEUROLÓGICO (epilepsia,...): 
- IMC 

- PARÂMETROS ANORMAIS: (temperatura, PA, colesterol, glicose...): 

- CIGARRO: 

- ALCOOL: 

- CAFÉ: 

- CHÁS: 
- OUTRAS DROGAS: 
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- OUTROS HÁBITOS ANORMAIS (atividade física, dieta...): 
- VITAMINAS E SAIS MINERAIS: 

- VACINAS: 

- ALERGIAS A MEDICAMENTOS E/OU RAM 

- SITUAÇÕES FISIOLÓGICAS (e data): 

- OBSERVAÇÕES: 

OUTROS DADOS DO PACIENTE 

- Telefone:_____________________________________________________ 

- Endereço: ____________________________________________________ 

- Profissão: _______________________ - Data de nascimento:___________ 
- Médico principal: _______________________________________________ 

- Médicos especialistas: ___________________________________________ 

- Cuidador:_____________________________________________________ 
MINUTOS: _______________________________ 

Assinatura do Farmacêutico: _________________ 
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Anexo 2 

ESTADO DE SITUAÇÃO 

PACIENTE: DATA: 

SEXO: IDADE: IMC: ALERGIAS: 

ESTADO DE SITUAÇÃO 

PROBLEMAS DE SAÚDE MEDICAMENTOS 

AVALIAÇÃO I.F 

Problemas de Saúde Início Controlado Preocupa Início Medicamento 

(p.a.) 

Data Co/Ad N E S Suspeita de 

PRM 

(Data) 

OBSERVAÇOES: DATA PARÂMETROS 
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Anexo 3 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

PACIENTE no: / / Data de Inicio: 

Tipo de PRM: 1 2 3 4 5 6 
PRM: Risco de PRM: 

Medicamento(s): 

Problema de Saúde: 
DESCRIÇÃO DO PRM (Começar a frase com Necessidade - ou não -, Inefetividade o Insegurança). 

CAUSA: 

1. Interação 

2. Não adesão 

3. Duplicidade 
4. Nenhuma das anteriores 

Descrever 

O QUE SE PRETENDE FAZER PARA RESOLVER O PRM: 

VIA DE COMUNICAÇÃO: 

1. Verbal farmacêutico – paciente 

2. Escrita farmacêutico – paciente 
3. Verbal farmacêutico – paciente – médico 

4. Escrita farmacêutico – paciente – médico 

RESULTADO: 

P. Saúde 

Resolvido 

P. Saúde não 
Resolvido 

Intervenção 

Aceita 
Intervención 

Não aceita 

O QUE OCORREU? 

Nº MEDICAMENTOS QUE ESTAVA UTILIZANDO (na data da intervenção): 

Nº VISITAS ANTERIORES A RESOLUÇÃO: _________ 

Data final da Intervenção: ______________ 

45 
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13.7 TCLE 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA LARANJEIRAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I- DADOS DE INFORMAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

I.1.NOME DO PACIENTE:___________________________________________________ 

   DOCUMENTO DE IDENTIDADE N.º:____________________       SEXO: M (  )   F  (   ) 

   DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_____ 

   ENDEREÇO:_______________________________________N.º:_________________ 

   BAIRRO:_________________________CIDADE_______________________________ 

   CEP.:____________________________TEL.:DDD (____)_______________________ 

 

I.2.RESPONSÀVEL LEGAL __________________________________________________ 

   NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador,etc)_____________________________ 

   DOCUMENTO DE IDENTIDADE:_______________________    SEXO:   M  (   )   F  (   ) 

   DATA DE NASCIMENTO: ____/____/_____ 

   ENDEREÇO:________________________________________N.º;_________________ 

   BAIRRO:__________________________CIDADE_______________________________ 

   CEP.;_____________________________TEL.: DDD (    )_________________________ 

 

II. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

II.1. TÌTULO DO PROJETO DE PESQUISA: "Efetividade do Fornecimento de Medicamento Anticoagulante para 

Pacientes com História de Fibrilação Atrial em Hospital Público" 
II.2.PESQUISADOR PRINCIPAL: Márcia Gisele Santos da Costa 

 

    CARGO/FUNÇÃO:  Farmacêutica - Chefe so Serviço de Farmácia do INCL 

 

II.3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 

SEM RISCO (  X  )                    RISCO MÍNIMO (     )                 RISCO MÉDIO (     ) 

  

RISCO BAIXO (     )                  RISCO MAIOR (     ) 

 

II.4.DURAÇÃO DA PESQUISA:   1 ano 

 

III- REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE 

LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO  

  

Este projeto consiste de um acompanhamento farmacêutico de seu tratamento medicamentoso, 

prestando os devidos esclarecimentos quanto a utilidade forma de administração e outras dúvidas sobre 

medicamentos. Após concordar em participar deste trabalho, você estará se comprometendo a comparecer 

regularmente ao serviço de farmácia a cada consulta médica, para receber  o medicamento. Você será 

colocado em um dos grupos da pesquisa(amostra e controle) aleatóriamente por meio de programa de 

computador podendo receber ou não as orientações necessárias proveniente  de farmacêutico, além de 

responder a um questionário para avaliação de seu tratamento. Para controle da adesão deverá devolver as 

embalagens dos medicamentos utilizados ou não para contagem. A Farmácia do INCL lhe fornecerá o 

medicamento anticoagulante ininterruptamente. Você receberá um plano de tratamento de forma a otimizar o 

efeito desejado do produto fornecido caso esteja inserido no grupo amostra. Duas vezes no período de 1 ano 

você deverá comparecer ao INCL para assistir palestras educativas com os demais participantes do projeto. 

Todos os dados coletados serão armazenados em banco de dados e disponibilizados para outros projetos de 

pesquisa, assegurando-se a sua privacidade, conforme determina a legislação. Você terá total acesso as 

informações constantes deste banco de dados. 

III.1. Justificativa e os Objetivos da Pesquisa: 
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OBJETIVOS 

Geral 

Relevância do fornecimento gratuito de medicação anticoagulante, com acompanhamento farmacêutico, no 

controle ambulatorial de pacientes com Fibrilação Atrial documentada, avaliando aspectos de adesão ao 

tratamento, nível adequado de controle, otimização do tratamento e intercorrências do mesmo.  

Específicos 

Demonstrar a importância do ato da dispensação consciente, feita por profissional farmacêutico, como fator 

crítico para o sucesso da terapêutica anticoagulante proposta pelo médico a pacientes com fibrilação atrial 

maiores de 65 anos. 

Traçar o perfil destes pacientes com intuito de elabora uma proposta de acompanhamento 

farmacoterapêutico com vistas a otimização da terapêutica. 

  

JUSTIFICATIVA 

Este estudo tenta demonstrar a contribuição a sociedade do atendimento do Farmacêutico ao 

paciente, de forma a colaborar para melhora da terapia medicamentosa do paciente, através de uma 

dispensação(distribuição de medicamento) humanizada e consciente.   

 

III.2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos: 

 

Aplicação de questionário com atendimento farmacêutico, com perguntas que definirão seu perfil social e 

financeiro; acompanhamento do tratamento e de problemas relacionados a medicamentos que possam surgir; e 

contagem do produto fornecido X utilizado. 

  

III.3. Desconfortos e riscos esperados :  

Não se aplica. 

 

III.4. Benefícios que poderão ser obtidos: 

 

Otimização do seu tratamento, colaboração na determinação de um procedimento para o atendimento de outros 

pacientes como você; e melhoria da sua qualidade de vida. 

 

IV- ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

Não se aplica. 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 

ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E 

REAÇÕES ADVERSAS: 

Nome do investigador: Márcia Gisele Santos da Costa 

Endereço do INCL: Rua das Laranjeiras, 374 / 8 andar, Serviço de Farmácia. 

Telefones para contato: 25568456 

e-mail: (opcional) : mcosta@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa: rua das laranjeiras 374, 5º andar 

Tel.:  2285-3344   ramal:2307 

 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES (SE HOUVER): 

Não se aplica. 

 

VII. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO: 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 

participar do presente Protocolo de Pesquisa. 

 

Rio de Janeiro,               de                   de   2006. 

______________________________________         ____________________________________ 

              paciente / representante legal                               investigador principal/co-investigador 

  

mailto:mcosta@gmail.com
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13.9 FORMULÁRIO ESTUDO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA LARANJEIRAS 

Rua das Laranjeiras,374 – Tel:. 556-8456 – Serviço de Farmácia 8º andar 
 

ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO VARFARINA 

 ESTUDO  MAPFA 

 
NOME DO PACIENTE:                                                                                                                  
 
GRUPO: (     ) C           (     )  AF   Nº ESTUDO: 
 

DATA MARCA DOSE E POSOLOGIA INR TAP 
QUANTIDADE 

FORNECIDA 

QUANTIDADE DEVOLVIDA 

BLISTERS COMP. 
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13.9 FORMULÁRIO DO ESTUDO 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCL 
 SERVIÇO DE FARMÁCIA 

 

FICHA DE CADASTRO NO ESTUDO: "Efetividade do Fornecimento de Medicamento Anticoagulante para Pacientes com História de 
Fibrilação Atrial em Hospital Público". 

 

1 . DADOS DO USUÁRIO 

Nome:_______________________________________________________________ 

 

 Nº do Prontuário:_________________   Sexo: (     ) F  (     ) M 
 

Peso: _____________ Altura: ______________ Data nasc.:_____________________ 

 
Endereço: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
 

Telefone (s): ___________________________________________________________ 

 

Indicadores sociais: 

Estado civil: _____________________         Profissão: ___________________       

 
Empregado: (    ) S   (    ) N     Aux. Doença: (    ) S  (    ) N    Aposentado: (    ) S (    ) N 

    Pensionista: (    ) S  (    ) N     

 
Renda pessoal (nº salários mínimos):   

(   ) 0       (    ) 1-3    (    ) 3-5       (    )    5-10      (    ) > 10 

 
Renda familiar (nº salários mínimos):   

(   ) 0       (    ) 1-3    (    ) 3-5       (    )    5-10      (    ) > 10 

 

Pessoas residentes na mesma casa: 

(   ) 1       (    ) 2    (    ) 3       (    )    4      (    ) 5      (    ) > 5 

 
Escolaridade: 

(    ) analfabeto      (    ) fundamental      (    ) médio    (     ) médio incompleto 

 
(    ) fundamental incompleto   (    ) superior      (    ) superior incompleto 

 

Relação conjugal: (    ) afetuosa     (    ) conflituosa    (    ) estável       (   ) NA 
 

Relação familiar: (    ) afetuosa     (    ) conflituosa    (    ) estável 

 
Nº de transportes para vir ao hospital:   ônibus (    )  - (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 ou + 

 

Trem (    )      barca (     )      automóvel (    )      metrô (    )      prefeitura (     ) 
 

Possui plano de saúde: (    ) S     (    ) N 

 
Médicos que o atendem e  contato: __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 
Serviços de urgência a que recorre: __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Outras unidades hospitalares de tratamento: ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Patologias: 

Patologia principal: ______________________________________________________ 

 

HISTÓRIA DA SAÚDE 

                                           ANTECEDENTES FAMILIARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Asma                                 Epilepsia              Osteoporose                         ___________  

 Câncer                               Glaucoma            Insuficiência cardíaca             ___________              
 Diabete                              Enxaqueca           Insuficiência hepática            ___________                   
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 Infecções auditivas             Úlcera                 Insuficiência renal                  ___________                                                                                                                                                                                  
 

Desde quando está em tratamento no ambulatório anticoagulação?_________________ 

 
Nº de medicamentos que utiliza:  _________________ 

 

2.  PREOCUPAÇÕES COM SAÚDE: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Alguma internação no último ano?   Sim         Não       

Qual o período? ______________ 

Algum atendimento emergencial?   Sim         Não        

 Quantas vezes ? ______________ 

Antes de entrar neste programa, já ficou sem tomar a medicação?     Sim    Não 

Motivo: ______________________________________________________________ 

 

Hábitos : 

 

Alimentação:  regular (    )S  (    ) N 
Legumes (    ) S    (    ) N  Verduras: (    ) S  (    ) N 

 

Alimentação junto com medicação:  (    ) S   (    ) N 
 

Ingestão de medicamento: (    ) leite  (    ) água   (    ) suco    (    ) outros: __________ 

 
Horário das refeições: 

Café =  

Almoço = 
Lanche = 

Jantar =  

Ceia = 
 

Hábitos alimentares e físicos 

Dietas    Não   Hipoglicídica      Hipolipídica     Hiposódica   Hipocalórica     Hipercalórica 

 
Cigarros    Não     Ex fumante *        Menos de 10/dia      10-20/dia         Mais de 20/ dia 

*tempo: _________________ 
         

Chá/café            Não           Menos de 3/dia      3-6/dia                   Mais 6/dia 

      
Vinho/cerveja    Não      1-2 copos/dia     2-5/dia   Mais de 5/dia    finais de semana 

 

Licor/Whisky      Não    1 copo/dia    2-3/dia    Mais de 3/dia      finais de semana 
 

Exercício            Não    1 vez/dia    3 vezes/semana      Diária     finais de semana 

 

3. MEDICAMENTOS 

 

MEDICAMENTO DOSE POSOLOGIA 
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Alergia a medicamentos 

Medicamento                      Data                                  Explicação                          

 Penicilinas                        ____________                 _______________        

 Ácido acetil salicílico         ____________                  _________________ 

 Sulfa                               ____________                   _______________    

 Outros                             ____________                   _________________ 

 

 

obs: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________ 

 

4. ADESÃO AO TRATAMENTO 

 

Toma regularmente os medicamentos prescritos? (    ) S   (    ) N  

Obs.: _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Esquece de tomar medicação?  (    ) S    (     ) N  

Obs.: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Toma sempre a mesma hora? (    ) S    (    ) N 

Obs.: _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Se sente melhor ou pior? ________________________________________ 
 

Modifica dose? Porquê ? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

O que faz quando esquece de tomar o medicamento? ____________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

Problemas com o uso de medicamentos/ Efeitos adversos 

 

Sistema Nervoso   Corpo e Extremidades        Sistema Digestivo                Cardiovascular       

  Dor de cabeça          Tremor em braços                 Dor no estômago            Palpitações                               

  Tontura                           e pernas                          Náuseas e vômitos          Hipertensão                               
  Sono                         Debilidade muscular            Diarréia                          Taquicardia 

  Insônia                      Dores articulares                 Constipação                   Hipotensão 

  Nervosismo                Cãibras                              Secura na boca                 
  Depressão                 Dor/ Rigidez no pescoço       Gases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Visão turva                                                             Indigestão                      

  Perda de audição     
  Perda de apetite  

 

PELE 

  Erupções cutâneas 

 

Outros 
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DATA 4/9/06 4/10/06 25/10/06 24/11/06 4/1/07 16/3/07 14/6/07 13/8/07

33 48318 INR 1,8 1,4 1,7 2 2,5 2,7 2,5 1,795

TAP 24 21 25 38

DATA 13/9/06 3/10/06 10/10/06 11/11/06 20/12/06 26/1/07 7/3/07 29/3/07 5/4/07 7/5/07 5/6/07 30/8/06

36 121301 INR 4,2 8 1,1 1,8 1,5 5 1,3 8,7 3,9 2,5 1,6 3,9

TAP 60

DATA 14/9/06 6/10/06 8/11/06 12/1/07 25/1/07 2/3/07 13/4/07 24/5/07 21/6/07 2/8/07 17/9/07

37 83742 INR 3,5 3,5 2,8 5,3 1,9 2,9 2,7 3,6 2,4 2,2 2,9

TAP

DATA 15/9/06 17/10/06 16/11/06 21/12/06

39 80572 INR 1,5 1,6 2 2,6

TAP

DATA 15/9/06 19/10/06 4/12/06 17/1/07 27/2/07 12/4/07 14/5/07 4/6/07 10/7/07 15/8/07 20/9/07

40 109309 INR 1,7 2,7 2,2 3,3 2 1,6 1,9 2 4,2 2,5 2,7

TAP 47 23

DATA 30/10/06 6/12/06 9/1/07 13/2/07 28/2/07 4/4/07 21/5/07 15/6/07 26/7/07 29/8/07 3/10/07 3/11/08

43 16336 INR 1,6 1,8 4,2 5 2,2 2,8 3,4 2,1 1,9 1,7 3,8 2

TAP 48 37 14 11 29 22 18 35

DATA 27/9/06 6/10/06 5/12/06 10/1/07 28/2/07 13/4/07 17/5/07 29/6/07 15/8/07 28/9/07

45 98874 INR 3,6 2,3 2,2 2,7 2,6 2,4 2,5 3,2 3,55 2,7

TAP 22 24 19 17

DATA 29/9/06 19/10/06 16/11/06 21/12/06 17/1/07 16/2/07 2/4/07 14/5/07 29/5/07 9/7/07 24/7/07 22/8/07

47 121307 INR 1,3 5,3 3,3 1,8 2,8 3,1 2,8 3,4 3,3 8,5 2 2,10

TAP 65

DATA 3/12/06 16/1/07 15/5/07 30/5/07 27/6/07 27/8/07 2/10/07 9/11/07 17/12/07

50 117442 INR 2,2 2,3 1,5 4,6 2,6 1,8 3,1 3,2 2,9

TAP 49

DATA 13/3/07 29/3/07 15/5/07 25/6/07 6/8/07 29/8/07 7/11/07 7/1/08 18/2/08 7/4/08

52 122763 INR 1,4 2,3 3,1 2,4 5 2,80 2,4 2,9 2,1 2,6

TAP 51 28 26

DATA 20/3/07 18/4/07 16/5/07 26/6/07 13/8/07 20/9/07 9/10/07 9/11/07 20/12/07 8/2/08 12/3/08 20/4/08

53 122072 INR 1,5 1,4 2,3 3,4 1,2 1,7 6,6 2 2 1,8 2 2,5

TAP 44 27

DATA 27/3/07 3/5/07 18/6/07 18/7/07 24/8/07 24/9/07 6/11/07 6/12/07 6/2/08 7/4/08

55 114909 INR 2 3 1,5 2,4 2,5 2,4 2,1 2,2 2,3 2,4

TAP 33 20

DATA 3/5/07 21/6/07 18/7/07 22/8/07 13/9/07 6/10/07 3/12/07 12/2/08 8/5/08

59 119496 INR 3,1 NÃO FEZ 2,9 2,8 5 2,3 2,3 3,1 3

TAP 21

DATA 18/5/07 15/6/07 26/7/07 31/8/07 25/9/07 9/11/07 21/12/07 25/1/08 11/2/08 28/2/08 3/4/08 19/5/08

62 82352 INR 3,725 2,503 3,5 2,379 2 1,871 2 1,1 5,3 1,1 3,4 2,4

TAP 16 25 17 26 32 34 31

DATA 29/5/07 5/6/07 2/7/07 2/8/07 3/9/07 10/10/07 9/11/07 14/12/07 12/3/08 18/4/08 3/6/08

63 175583 INR 5,4 4,9 1,8 1,3 1,3 1,3 1,53 1,781 1,2 1,7 2,1

TAP 11 12 47 37  
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DATA 28/9/06 6/11/06 1/12/06 26/1/07 22/2/07 3/4/07 9/5/07 11/6/07 23/7/07 30/8/07 9/10/07

29 24817 INR 1,9 2 1,8 1,4 3,2 4,4 2,8 2,8 2,4 2,90 2

TAP 42

DATA 9/10/06 8/11/06 8/12/06 7/2/07 2/5/07 6/6/07 17/7/07 23/8/07 4/10/07 2/11/07

31 56228 INR 2,1 1,70 2,4 3,1 1,9 2,5 2,8 3 3,30 2,6

TAP

DATA 13/9/06 9/10/06 4/12/06 17/1/07 15/2/07 28/3/07 14/5/07 11/6/07 12/9/07 30/10/07

34 67557 INR 1,7 2,4 2,5 3,6 2,6 2,2 2,1 2,3 2,5 2,1

TAP 47

DATA 13/9/06 9/10/06 9/11/06 2/12/06 16/2/07 21/3/07 3/5/07 2/7/07 18/9/07

35 113408 INR 1,5 1,4 1,8 3,3 2 2,00 2,4 3 3,30

TAP 55

DATA 15/9/06 20/10/06 22/11/06 22/12/06 30/1/07 12/3/07 25/4/07 18/6/07 23/7/07 29/8/07 1/9/07 11/10/07

38 82142 INR 3,9 4,8 1,5 2,60 4,40 1,60 2,8 1,5 3,1 1,2 1,4 2,5

TAP 12

DATA 20/9/06 1/11/06 6/12/06 8/1/07

41 67000 INR 2,7 3,6 1,9 2,5

TAP 29 16 38 24

DATA 25/9/06 27/10/06 6/12/06 9/1/07 12/2/07 16/3/07 20/4/07 30/5/07 23/7/07 22/8/07 30/11/07

42 62621 INR 3,6 2,45 1,2 3 3,3 2,9 2 2,7 3,4 1,9 1,7

TAP 22 26 65

DATA 27/9/06 27/10/06 10/11/06 21/11/06 21/12/06 22/1/07 5/2/07 20/3/07 2/5/07 19/6/07 6/8/07 20/9/07 6/10/07

44 92388 INR 1,3 1,1 1,1 2,5 3,2 5,1 2,5 2,4 3 2,5 3,1 3 1,8

TAP 65 83 75 75

DATA 29/9/06 8/11/06 8/12/06 15/1/07 6/3/07 5/4/07 24/4/07 25/5/07 25/6/07 10/8/07 19/9/07 21/12/07

48 115514 INR 3,1 4,3 2,20 3,4 1,7 5,8 2,00 2,10 2,70 2,50 2,80 2,2

TAP 26

DATA 19/9/06 17/10/06 16/11/06 18/12/06 23/1/07 6/3/07 12/4/07 28/5/07 9/7/07 16/8/07 1/10/07

49 107334 INR 1,5 1,5 1,9 2,4 2,5 2,1 2,2 2,9 3,3 2,55 4,33

TAP 55 53 36 27 24 31 23 21 18 24 14

DATA 1/12/06 31/1/07 7/3/07 16/4/07 30/5/07 27/6/07 3/8/07 13/9/07 7/10/07 2/11/07 8/1/08

51 111532 INR 3 3,6 3,5 2,4 4,3 2,90 2,2 3,5 3 3,5 1,8

TAP

DATA 9/12/06 18/1/07 22/2/07 27/3/07 8/5/07 26/6/07 1/8/07 17/9/07 9/10/07 2/12/07 29/12/07

54 57544 INR 3,4 3,4 2,4 3,2 2,7 2,1 3 3,4 1,8 2,00 2,1

TAP

DATA 9/12/06 9/2/07 14/5/07 28/6/07 9/8/07 24/9/07 3/11/07 3/12/07 31/1/08

56 120472 INR 2,5 2,7 2,3 2,2 2,1 2,5 1,5 2,60 4,6

TAP

DATA 18/4/07 3/5/07 11/6/07 18/7/07 22/8/07

58 123028 INR 1,2 3,8 3,39 1,9 4,8

TAP 70 16 18 13

DATA 15/5/07 21/6/07 23/7/07 30/8/07 25/9/07 6/11/07 8/12/07 27/3/08 26/5/08

60 8580 INR 1,7 4,1 3 2,3 1,9 1,6 2,1 1,4 2,3

TAP 39 14 20 27

DATA 16/5/07 5/6/07 18/7/07 24/8/07 5/10/07 1/11/07 3/12/07 14/1/08 26/2/08 22/3/08 31/04/08 17/5/08

61 64498 INR 4,1 3 2,6 2,4 3,5 1,3 2,5 3,2 2 2,1 3,1 2,9

TAP 15  


