
i 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

ANTICOAGULAÇÃO AMBULATORIAL MONITORADA POR 

CONSULTA DE ENFERMAGEM: FATORES INFLUENTES ÀS 

ALTERAÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS EM PORTADORES 

DE FIBRILAÇÃO ATRIAL EM USO DE VARFARINA: estudo caso-

controle aninhado 

 

 

 

 
 
 

Autora: Maria Cecilia Pereira Bosa 

Orientador: Dr. Dalmo Valério Machado de Lima 

Coorientadora: Drª Fátima Helena do Espírito Santo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
Agosto 2012



ii 

 
 
 
 

ANTICOAGULAÇÃO AMBULATORIAL MONITORADA POR CONSULTA DE 
ENFERMAGEM: FATORES INFLUENTES ÀS ALTERAÇÕES CLÍNICAS E 

LABORATORIAIS EM PORTADORES DE FIBRILAÇÃO ATRIAL EM USO DE 
VARFARINA: estudo caso-controle aninhado 

 
 

Autor(a): Maria Cecilia Pereira Bosa 
Orientador(a): Dr. Dalmo Valério Machado de Lima 
Coorientadora: Drª Fátima Helena do Espírito Santo 

 
 
 

Dissertação apresentada a Banca 
Examinadora Programa de Mestrado 
Profissional em Enfermagem 
Assistencial da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso 
Costa da Universidade Federal 
Fluminense/UFF como parte dos 
requisitos para a obtenção do título 
de Mestre. 

 
 

 
 
 

Niterói 

Agosto 2012 



iii 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 

 

ANTICOAGULAÇÃO AMBULATORIAL MONITORADA POR 

CONSULTA DE ENFERMAGEM: FATORES INFLUENTES ÀS 

ALTERAÇÕES CLÍNICAS E LABORATORIAIS EM PORTADORES 

DE FIBRILAÇÃO ATRIAL EM USO DE VARFARINA: estudo caso-

controle aninhado 

 

Linha de Pesquisa: Cuidado de Enfermagem para Grupos Humanos 

 
 
 

Autora: Maria Cecilia Pereira Bosa 
 
 

Orientador: Dr. Dalmo Valério Machado de Lima 

Coorientadora: Drª Fátima Helena do Espírito Santo 

 
 

Banca Examinadora 

Prof. Dr Dalmo Valério Machado de Lima (EEAAC/UFF) - Presidente 

Dra Ana Carolina Gurgel Câmara (INC/MS) – 1ª Examinadora 

Pofa Dra Fatima Helena do Espírito Santo (EEAAC/UFF) – 2ª Examinadora 

Prof. Dr Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos Santos (EEAAC/UFF) – Suplente 

Prof. Dr Carlos Roberto Lyra da Silva (EEAP/UNIRIO) - Suplente 

 
 
 
 
 

Niterói 
Agosto 2012





iv 

Dedicatória  

Dedico este trabalho à Enfermagem, aos meus mestres, colegas de trabalho, 

pacientes e familiares, que durante esta longa caminhada profissional e estudantil 

colaboraram com a construção do pensamento crítico e profissional tornando-me 

cada vez mais apaixonada pela minha profissão. 

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo fim”. 

Chico Xavier 

 

Aos meus filhos razão de todo o meu sacrifício e satisfação de viver, que lhes 

sirva como exemplo de VIDA enquanto vivo, aprendo, sonho, ensino, busco meus 

ideais. Sonhem, acreditem e busquem um amanhã SEU e melhor. 



v 

Agradecimentos 

 

Agradeço a Deus e a todos os seres iluminados do Universo que me apontaram 

este caminho e me auxiliaram a trilhá-lo, dando-me a força necessária para 

continuar esta Missão. 

 

Ao orientador que depois de tanto dividirmos nosso tempo e trabalharmos juntos 

para a construção desta pesquisa, tornou-se meu AMIGO que guardarei para 

sempre no lado esquerdo do peito. 

 

Aos colegas enfermeiros do ambulatório de anticoagulação oral, em especial o 

enfermeiro Flávio Rangel, que com sua capacidade de ajudar a todos, muito 

contribuiu para a realização desta pesquisa. 

 

À banca examinadora que de uma forma muito especial, divide conosco seu 

conhecimento e experiência. 

 

Aos colegas de trabalho que muitas vezes atenuaram minha jornada para que 

pudesse me dedicar mais a esta pesquisa, com agradecimento especial a Enfa. 

Drª Ana Carolina Gurgel Câmara do INC por todas as atenções que me 

dispensou. E a colega Enfa. Eliane Machado do HUCFF que tanto me deu força e 

orou por este final feliz 

  



vi 

RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional de 

Enfermagem Assistencial da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa – 

EEAAC, da Universidade Federal Fluminense – UFF.  Estudo não experimental, 

observacional, tipo caso controle com abordagem quantitativa para análise da 

ocorrência dos desfechos tromboembólicos e hemorrágicos de pacientes 

cardiopatas portadores fibrilação atrial crônica em uso de varfarina sódica, 

acompanhados no ambulatório de anticoagulação oral do Instituto Nacional de 

Cardiologia no município do Rio de Janeiro. Objetivo geral: avaliar o efeito das 

intervenções de enfermagem na adequação do Coeficiente Internacional 

Normatizado (INR) alvo, segundo variáveis demográficas e clínicas relacionadas 

ao uso da terapia de anticoagulação oral (TAO). Objetivos específicos: 

identificar eventos trombóticos ou hemorrágicos; correlacionar possíveis 

intercorrências clínicas a fatores como adesão e compreensão ao tratamento; 

analisar a o processo do conhecimento e aprendizado do paciente através das 

orientações contidas na cartilha de anticoagulação oral. Método: caso controle 

amostra não probabilística de conveniência limitada ao recorte temporal de seis 

meses a partir da segunda consulta no período de agosto de 2011 a fevereiro de 

2012, após Consentimento Informado (CI), através entrevistas individuais e 

consulta ao banco de dados do referido  ambulatório. O projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da 

Saúde e aprovado em 09/08/2011 sob n° 0341/21-06-2011. O tratamento dos 

dados estará baseado em estatística descritiva e cálculo de risco relativo. O 

ambulatório de Anticoagulação Oral (ACO) desta Instituição tem como proposta 

minimizar estas intercorrências clínicas através de acompanhamento específico 

deste paciente. Utilizando um Protocolo criado e Normatizado por equipe 

interdisciplinar da Instituição (Anexo II), que permeia o fluxo do atendimento e as 
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intervenções. Principais resultados, e conclusão A pesquisa deverá contribuir com 

a prática da enfermagem dirigida a estes clientes, fornecendo subsídios teóricos 

científicos para a assistência de enfermagem, de modo a delinear as ações de 

avaliação e do cuidado de enfermagem, numa prática de cuidado singular, 

diferenciado e humanizado. Vislumbrando a minimização dos agravos 

decorrentes da TAO. 

Descritores: Fibrilação Atrial; Varfarina; Cuidados de Enfermagem; Coeficiente 

Internacional Normatizado  



viii 

 

ABSTRACT 

Non-observational study, experimental, prospective cohort type with quantitative 

approach to analysis of occurrence of hemorrhagic and thromboembolic events 

outcomes of cardiopatas patients with chronic atrial fibrillation in use of warfarin, 

accompanied in oral anticoagulation clinic of the National Institute of Cardiology in 

the municipality of Rio de Janeiro. General Purpose: evaluate the impact of 

nursing Consultation guidelines regarding the occurrence of hemorrhagic or 

thrombotic effects, according to demographic and clinical variables related to the 

use of oral anticoagulation therapy (TAO), through the International Standardised 

coefficient evaluation (INR). Specific objectives: identify the association between 

the presence of complications by use of TAO to possible factors such as 

membership and understanding to treatment; evaluate effectiveness of nursing 

interventions through an educational process in the construction of knowledge and 

leaINRng from patient and in TAO. Method: prospective cohort of non-probability 

convenience sample limited to temporal clipping of six months from the second 

query in the period August 2011 to January 2012, after informed consent (CI), 

through individual interviews and database query of that clinic. The project was 

submitted to the Committee of ethics in research of the National Institute of 

Cardiology of the Ministry of health passed in 8/9/2011 under n° 0341/6/21/2011. 

The data controller is based on descriptive statistics and calculation of relative risk. 

The ambulatory Oral Anticoagulation (ACO) this institution has as a proposal to 

minimize these uneventful clinics through specific monitoring of the patient. Using 

a protocol created and Regulated by an interdisciplinary team of the institution 

(Annex II), which permeates the flow of care and interventions. The research 

should help with the practice of nursing addressed to these clients, providing 

theoretical grants for scientific nursing assistance, so as to delineate the actions of 
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assessment and nursing care, in a singular, differentiated care practice and 

humanized. Envisioning the minimisation of grievances arising from the TAO.  

Descriptors : Atrial Fibrillation; Warfarin; Nursing care; International Normalized 

Ratio  
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Introdução 

 

 

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se 

está disposto a evitar no futuro as causas da doença; 

em caso contrário, abstém-te de o ajudar." 

(Sócrates) 
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1 Introdução 

O interesse pelo tema surgiu da constatação pelo pesquisador dos agravos 

e intercorrências clínicas geradas pelo desconhecimento acerca da terapia de 

anticoagulação oral (TAO). Trabalhando em vários hospitais com pacientes idosos 

e cardiopatas, que necessitavam fazer uso de varfarina sódica, percebi diversas e 

importantes intercorrências clínicas do tipo tromboembólicas e hemorrágicas, que 

poderiam ser evitadas ou minimizadas se houvesse um maior controle desta 

terapêutica. 

Ao longo de minhas atividades profissionais, atuei como enfermeira do 

ambulatório de anticoagulação oral em duas instituições de saúde, uma pública e 

uma privada ambas acompanhavam pacientes em uso de varfarina, cujos 

diagnósticos principais são fibrilação atrial e valvulopatias. 

Desta forma, optamos por selecionar para esta pesquisa pacientes 

portadores de fibrilação atrial (FA), por ser esta patologia comumente de maior 

incidência na população idosa e ser o maior número de atendimentos clientela do 

ambulatório de anticoagulação oral no Instituto Nacional de Cardiologia (INC). 

O fenômeno do envelhecimento populacional tem sido observado em todo 

o mundo, é um processo de observação global. Se por um lado o envelhecimento 

populacional trouxe benefícios de uma maior longevidade, adveio um novo perfil 

de morbimortalidade, caracterizado pelo aumento de incidência das doenças 

crônicas não transmissíveis. 

Como a incidência de fibrilação atrial aumenta com a idade, o equilíbrio de 

controlar o risco de acidente vascular encefálico (AVE) e limitar grande 

hemorragia na anticoagulação tornou-se cada vez mais crítico em pacientes 

idosos. Valorização dos fatores de risco mais extensos tornou possível identificar 

pacientes de baixo risco de tromboembolismo e maior risco de sangramento. No 

entanto, diretrizes de prática nos Estados Unidos e no exterior têm 

ocasionalmente divergentes pontos de vista sobre como gerenciar melhor os 

pacientes em vários estratos de risco(1). 

Estatísticas mundiais dão conta que as doenças cardiovasculares no início 

do século XX eram responsáveis por menos de 10% dos óbitos em todo o mundo, 
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mas ao final daquele mesmo século, esse grupo de doenças foi o responsável 

por, aproximadamente, 50% dos óbitos nos países desenvolvidos e 25% nos 

países em desenvolvimento, onde se inclui o Brasil(2). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que as doenças 

cardiovasculares (DCV), uma das doenças crônicas não transmissíveis, são as 

principais causas de mortes no mundo de hoje(2). 

No Brasil, as DCV representam a principal causa de morte desde a década 

de 1960. Em 2006, 27,4% dos óbitos foram decorrentes de DCV, passando para 

37% se forem desconsiderados os óbitos por causas mal definidas e pela 

violência. São estimados 25 milhões de óbitos para 2020, sendo que a maior 

causa de morte serão as doenças específicas do coração(2). 

A Fibrilação Atrial (FA) é a arritmia sustentada mais comum na prática 

clínica. A prevalência na população geral oscila entre 0,4% e 1%, aumentando 

proporcionalmente com a idade, de modo que 8% das pessoas aos oitenta anos 

apresentam essa arritmia. O envelhecimento da população vem acarretando 

aumento significativo na sua incidência e prevalência em todo o mundo. Cerca de 

um terço de todas as internações por distúrbios do ritmo tem como causa a 

fibrilação atrial. Somente nos Estados Unidos e na União Europeia, avalia-se, 

respectivamente, a existência de 2,2 milhões e 4,5 milhões de pessoas 

acometidas por essa doença. Projeções para 2050 estimam que 16 milhões de 

norte americanos sejam afetados por essa enfermidade, caso a incidência se 

mantenha nas taxas atuais. No Brasil, a enfermidade constitui-se na quinta 

principal causa de internação hospitalar(3). 

A FA é responsável por aproximadamente um terço das hospitalizações por 

distúrbios do ritmo cardíaco e sua prevalência é de 1 a 2% na população geral. 

Projeta-se que dentro de 50 anos esse percentual dobre devido ao 

envelhecimento da população(4). 

O tratamento contemporâneo de fibrilação atrial impõe muitos desafios, 

especialmente no cenário da nossa população de envelhecimento. Para além de 

consequências bem reconhecidas, como acidente vascular cerebral e 

mortalidade, algumas evidências relacionam fibrilação atrial elevado risco de 

demência, ainda colocam desafios terapêuticos. Como a incidência de fibrilação 
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atrial aumenta com a idade, o equilíbrio de controlar o risco de AVE e limitar 

grande hemorragia na anticoagulação tornou-se cada vez mais crítico em 

pacientes idosos(1). 

Estudos prospectivos, que avaliaram complicações hemorrágicas da 

anticoagulação oral, mostraram frequência de sangramentos considerados 

maiores, de 0,4 a 12%18. O número total de complicações hemorrágicas foi de 21 

(15,4%), equivalente a 38,8 por 100 pacientes/ano, sendo uma considerada grave 

(0,73%), ou 1,9 por 100 pacientes/ano(5). 

No caso dos pacientes portadores de FA os objetivos da terapia são: a 

manutenção do ritmo sinusal pós-reversão, que é possível através do uso de 

fármacos antiarrítmicos; o controle da frequência cardíaca, realizado através da 

utilização de fármacos betabloqueadores; e a anticoagulação levando em 

consideração que pode haver a formação de trombo mural nos átrios devido à 

estase sanguínea(3). 

Mediante a confirmação, por exames diagnósticos, de alguma doença 

cardíaca, o tratamento pode ser por meio de diversos procedimentos: mudança 

de hábitos de vida, terapia medicamentosa, intervenção hemodinâmica 

percutânea ou cirúrgica. A cirurgia cardíaca é realizada quando a probabilidade 

de uma vida útil é maior com o tratamento cirúrgico do que com o clínico(3). 

Independente da realização do procedimento cirúrgico o paciente deve ter 

um acompanhamento profissional para manter-se em tratamento clínico contínuo. 

A varfarina, anticoagulante antagonista da vitamina K, é a droga de escolha para 

a proteção contra os eventos tromboembólicos. A monitoração da terapia de 

anticoagulação oral é realizada pela medida da Razão Normalizada Internacional 

(INR), demonstrando a eficácia do tratamento anticoagulante. O INR é uma 

medida adotada pela Organização Mundial de Saúde para padronizar 

mundialmente o resultado obtido no teste de avaliação do Tempo de Atividade de 

Protrombina (TAP). O INR nada mais é do que o TAP corrigido a padrões 

mundiais. Para obter os efeitos desejados da anticoagulação é extremamente 

importante uma monitorização rigorosa, periódica e confiável do INR(5). 

O uso da varfarina como anticoagulante oral requer controle rigoroso uma 

vez que possui interação com outras substâncias, alimentos e hábitos de vida. 
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Assim, é de vital importância para o tratamento da fibrilação atrial crônica e trocas 

valvares metálicas, o controle rigoroso do INR que pode prevenir ou minimizar a 

ocorrência de fenômenos tromboembólicos inerentes à doença e a manipulação 

da droga. 

Diante da dificuldade para o controle da TAO em pacientes ambulatoriais, 

surge um desafio para enfermagem, como membro da equipe de saúde com 

visão holística e interdisciplinar, emerge a participação efetiva deste profissional 

para o atendimento desta clientela. Nesse sentido, a Consulta de Enfermagem 

(CE) é a ferramenta de escolha para a efetiva obtenção dos resultados 

necessários. 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) - 159/1993 

dispõe: 

Considerando que a CE, atividade privativa do enfermeiro, utiliza componentes do 

método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e 

implementar medidas de enfermagem que contribuam para a promoção, 

prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e 

comunidade; Considerando que a Consulta de Enfermagem tem como 

fundamento os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e 

integralidade das ações de saúde; Considerando que a CE compõe-se de 

histórico de enfermagem (a entrevista), exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

prescrição e implementação da assistência e evolução de enfermagem. 

Considerando a institucionalização da CE como um processo da prática de 

enfermagem na perspectiva da concretização de um modelo assistencial 

adequado às condições das necessidades de saúde da população(6). 

A CE é uma atividade independente, realizada pelo enfermeiro, cujo 

objetivo propicia condições para melhoria da qualidade de vida por meio de uma 

abordagem contextualizada e participativa. Além da competência técnica, o 

profissional enfermeiro deve demonstrar interesse pelo ser humano e pelo seu 

modo de vida, a partir da consciência reflexiva de suas relações com o indivíduo, 

à família e a comunidade(7). 

No Instituto Nacional de Cardiologia (INC) foram identificadas 

intercorrências clínicas e cirúrgicas que poderiam ser evitadas, gerando maior 



6 

custo hospitalar e danos à clientela. Segundo dados obtidos através da análise do 

banco de dados desta instituição em 2007, dos 1947 pacientes atendidos no 

ambulatório, 1,3% tinham história de tromboembolismo venoso e/ou arterial, 

40,3% fibrilação atrial, 43,8% próteses mecânicas. Em 2003 foi criado o 

ambulatório de anticoagulação oral (ACO) do INC, com atendimento realizado 

apenas por médicos. Em 2005 foi introduzido no ambulatório o enfermeiro. 

Inicialmente o enfermeiro atuava fazendo apenas orientações. A equipe do 

Departamento Orovalvar percebeu que era necessário o acompanhamento mais 

efetivo desta clientela. 

Foi então confeccionado um Protocolo de Anticoagulação Oral (Anexo 1), 

aprovado pela direção do INC em abril de 2008 para propiciar mais autonomia ao 

enfermeiro no manejo das dosagens da varfarina, reagendamento dos controles e 

solicitação de exames de sangue.  

Através de consulta ao banco de dados deste ambulatório no ano de 2010, 

resgatamos os seguintes dados: foram atendidos até hoje 4500 pacientes, sendo 

efetivamente atendidos 2442 que comparecem regularmente ao ambulatório, 

53,6% do sexo feminino, 46,4% do sexo masculino, 35% com idade até 50 anos, 

47% de 50 a 70 anos e 18% acima de 70 anos. 

Quanto aos diagnósticos possuem fibrilação atrial isolada 23,5%, com 

prótese Valvar 64,1%, das quais 28,4% possuem Prótese Mitral Mecânica (PMM) 

e 35,7% outras Próteses Valvares, 12,4% possuem outros diagnósticos. 

Nos últimos seis meses foram realizados 7768 atendimentos que são 

diários no período da manhã por dois enfermeiros. 

Neste contexto, o acompanhamento do paciente portador de fibrilação atrial 

em uso de terapia de anticoagulação oral, pode ser caracterizado como um 

conjunto de ações dirigidas que demandam cuidados em saúde para melhor 

adequação terapêutica e qualidade de vida. 

A luz dessas considerações o objeto desse estudo é o paciente portador de 

fibrilação em uso de varfarina acompanhado no ambulatório de anticoagulação 

oral do Instituto Nacional de Cardiologia. Analisando efetividade do Protocolo de 

Anticoagulação Oral através da consulta de enfermagem, na prevenção de 

eventos tromboembólicos ou hemorrágicos. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

 Avaliar o efeito das intervenções de enfermagem na adequação da 

Razão Normalizada Internacional (INR) alvo, segundo variáveis 

demográficas e clínicas relacionadas ao uso da terapia de 

anticoagulação oral (TAO). 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar eventos trombóticos ou hemorrágicos;  

 Correlacionar possíveis intercorrências clínicas a fatores como adesão 

e compreensão ao tratamento; 

 Analisar a o processo do conhecimento e aprendizado do paciente 

através das orientações contidas na cartilha de anticoagulação oral. 

1.2 Justificativa 

O presente trabalho se justifica dada a base empírica acumulada ao longo 

de sete anos de funcionamento do ACO e, em especial, a quatro deles 

desempenhados pela autora no referido ambulatório. Naquele cenário emergiram 

diversas evidências quanto aos efeitos sinérgicos das atividades desempenhadas 

pela equipe multidisciplinar sobre o manejo dos pacientes anticoagulados. 

Contudo, à guisa das ações desempenhadas pelo corpo de enfermagem ainda se 

ressente de maior embasamento científico para respaldo e ampliação de suas 

atribuições. Supõe-se que ao término desse trabalho as referiadas evidências 

possam ser sustentadas, justificando, portanto, a realização da pesquisa. 

No primeiro semestre de 2011 foram analisados dados ACO do INC, 

quanto à intercorrências: 2145 atendimentos, com 32 desfechos hemorrágicos 

leves, 6 graves, além de 8 casos de acidente vascular encefálico (AVE). 

Estes dados nos levaram a refletir sobre as variáveis envolvidas nos 

desfechos não desejados quanto ao uso da anticoagulação oral, ao custo 

relacionado a internações decorrentes destes agravos e consequentemente a 

morbimortalidade relacionada aos eventos adversos decorrentes do uso da 

anticoagulação oral. Dessa forma se faz necessário maior atenção relacionada 

aos fatores de risco para o controle do INR e a qualidade de vida desses 

indivíduos. 
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1.3 Relevância 

Esta pesquisa é relevante porque pretende analisar a percepção e o 

aprendizado dos pacientes e familiares e permitir o empoderamento sobre o seu 

tratamento, disponibilizando informações sobre assistência a pessoas afetadas 

pela fibrilação atrial propiciando mais autonomia e segurança terapêutica. Essas 

ações vão ao encontro de iniciativas internacionais, como Atrial Fibrillation 

Association(8), que disponibiliza informação, assistência e acesso a prevenção, 

diagnóstico e tratamentos estabelecidos e inovadores para a fibrilação atrial.  

A instituição poderá utilizar os resultados da pesquisa para análise 

assistencial e como referencial para novas tendências no atendimento 

ambulatorial e novas tecnologias para educação em saúde. 

A consulta de enfermagem (CE) é o cuidar globalizado e individualizado, 

em uma vivência que lhe é própria, definindo as necessidades sentidas, estas 

serão únicas na tomada de decisão da enfermeira, na manutenção da saúde dos 

mesmos consequentemente, da coletividade 

A CE no ambulatório de anticoagulação oral do Instituto Nacional de 

Cardiologia em seu atendimento promove o cuidar globalizado e individualizado, 

em uma vivência que lhe é própria, definindo as necessidades sentidas, estas 

serão únicas na tomada de decisão da enfermeira, na manutenção da saúde dos 

mesmos consequentemente, da coletividade(9). 

Enfermeira exercendo a sua função assistencial, através da CE tem a 

possibilidade de transformar sua experiência na singularidade do outro. 

A anticoagulação oral através do uso contínuo da varfarina é o tratamento 

indicado aos pacientes com fibrilação atrial. Estes indivíduos necessitam da TAO 

por tempo indeterminado, pois uma das principais complicações são os eventos 

tromboembólicos(3). 

A educação em saúde realizada durante a prática assistencial da CE 

vislumbra a efetividade do tratamento, podendo reduzir os riscos de eventos 

adversos e consequentemente a melhora da qualidade de vida destes usuários. 

A problemática do paciente com fibrilação atrial em uso de terapia de 

anticoagulação oral é um desafio para a Saúde Pública que deve vislumbrar 

acompanhamento adequado a esta população para minimizar os efeitos 
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iatrogênicos desta terapia, permitindo melhor qualidade de vida a esta população. 

Das evidências surgidas de pesquisas isoladas e/ou integradas podem subsidiar 

políticas públicas para o atendimento da clientela em apreço, como já ocorre para 

outros grupos nosológicos, como a Política de Hipertensão Arterial Sistêmica, 

Política de Diabete Mellitus(10) entre outras, que criam manuais para o manejo e 

acompanhamento destas enfermidades. Assim, por continuidade faz-se 

necessária à criação de políticas específicas para o paciente portador de 

fibrilação atrial. 

1.4 Contribuições do estudo 

O presente estudo poderá contribuir para a comunidade científica por ser 

um tema atual que possui potencial investigativo em face da complexidade que 

envolve a terapia de anticoagulação oral em uma crescente demanda de 

usuários. 

No que se refere ao ensino e a prática assistencial, tendo em vista o 

aumento das demandas nos serviços de saúde, o estudo poderá subsidiar 

reflexões sobre o cuidado na Saúde Pública que estamos prestando e reflexões 

sobre a formação e atuação dos profissionais de saúde. 

INC é um hospital de alta complexidade para tratamento das cardiopatias, 

referência no Estado do Rio de Janeiro, esta pesquisa vislumbra proporcionar 

evidências científicas de forma a desmistificar a terapia de anticoagulação oral 

através da análise dos dados, contribuindo para a atualização de profissionais da 

saúde e acadêmicos envolvidos neste atendimento. Servirá como subsídio para 

avaliação do atendimento prestado aos pacientes desta instituição, fornecendo 

subsídios para novas pesquisas científicas. 

Este estudo não esgota as discussões referentes ao tema, porém contribui 

para a viabilização de estratégias de intervenção multiprofissional de modo que 

possam minimizar as complicações desta terapia, reduzindo a necessidade de 

hospitalização e melhoria na qualidade de vida do cidadão.  
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Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se 

está disposto a evitar no futuro as causas da doença; 

em caso contrário, abstém-te de o ajudar." 

(Sócrates) 
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2 Fundamentação Teórica 

2.1 Doenças cardiovasculares 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que, em 2008, 63% (36 

milhões) das mortes no Mundo decorreram de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), principalmente doenças cardiovasculares, diabetes, 

câncer e doenças respiratórias. Dezessete milhões de mortes tiveram como 

causa doenças cardiovasculares (DCV), tendo se revelado como a principal causa 

de morte no mundo, com uma incidência de 29%. Destaca-se que os países em 

desenvolvimento responderam por aproximadamente 80% dessas mortes(11). No 

Brasil, o Departamento de Informática do SUS (DATASUS) revela que as doenças 

cardiovasculares também representam a principal causa de morte e respondem a 

quase 32% das mortes por causas conhecidas. Além disso, é responsável por 

10% das internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS)(12). 

A mortalidade por DCNT tem previsão de aumento, atingindo 52 milhões de 

mortes em 2030. Dessas, aproximadamente 23,6 milhões serão devido a DCV, 

principalmente por doenças cardíacas e tromboembólicas. Destaca-se que mortes 

por doenças infecciosas tendem a declinar aproximadamente 7 milhões nos 

próximos 20 anos, enquanto a mortalidade por DCV irá apresentar um aumento 

de 6 milhões(11). 

As DCV têm se apresentado, nas últimas décadas, em proporções 

expressivas dentre as causas de morbidade e mortalidade, tanto nos países 

desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. No Brasil, é a principal causa 

de morte, vitimando 300.000 brasileiros por ano(11). 

É perceptível nesse período a melhora na atenção à saúde, que traduziu 

em aumento de expectativa de vida na maioria dos países ocidentais. Mesmo 

assim, a despeito de enormes avanços no diagnóstico, entendimento dos 

mecanismos e tratamento, as DCV continuam sendo a principal causa de morbi-

mortalidade em indivíduos > 50 anos de idade(11). 

2.2 Fibrilação atrial 

A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca sustentada mais comum na 

prática clínica e consiste em uma taquiarritmia supraventricular. A FA é 
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responsável por aproximadamente um terço das hospitalizações por distúrbios do 

ritmo cardíaco e sua prevalência é de 1 a 2% na população geral (13). O mesmo 

autor estima que dentro de 50 anos esse percentual dobre devido ao 

envelhecimento da população. 

É provável que este valor esteja subestimado porque muitas vezes não se 

identificam pacientes com FA, por ela ser paroxística, assintomática ou com 

sintomas atípicos. A prevalência de FA nos Estados Unidos é de 

aproximadamente 2,3 milhões de pessoas, enquanto no Brasil ainda não se 

conhece a real incidência de FA(14). 

Essa arritmia está, usualmente, associada à idade avançada, cardiopatia 

valvular, em doença da artéria coronária, hipertensão, insuficiência cardíaca, 

doença cardíaca aterosclerótica ou reumática, valvulopatias, diabetes, obesidade, 

hipertireoidismo, apneia do sono, doença pulmonar crônica, insuficiência renal 

crônica, ingestão excessiva de álcool ou cafeína, pós-operatório de cirurgia 

cardíaca. Alterações na modulação eletrofisiológica das fibras miocárdicas atriais, 

gerando uma taquiarritmia, ou seja, um aumento da frequência cardíaca e uma 

arritmia ocorrem na FA(14). 

Existem duas teorias aceitas, atualmente, para explicar os mecanismos 

eletrofisiológicos envolvidos na FA: a da ativação focal e a das múltiplas ondas de 

reentrada. Na primeira, o tecido endomiocárdico passa a apresentar focos 

ectópicos de geração de impulsos elétricos, possivelmente relacionado à redução 

dos canais de íons cálcio do tipo L(14). 

Na segunda, o impulso elétrico se propaga pelos átrios, despolariza-os e 

então reentram nos átrios para despolarizá-los outra vez devido à velocidade de 

condução anormalmente lenta, ao período refratário curto e às áreas de bloqueio 

unidirecional no átrio. Sugere-se que as duas teorias se completam, porque a 

presença de focos ectópicos, únicos ou múltiplos, ocasiona, em condições 

especiais, alterações da refratariedade e da velocidade de condução do tecido 

atrial e favorecem a gênese dos circuitos reentrantes(14). 

O padrão da FA é extremamente rápido e desorganizado de 

despolarização nos átrios e a maioria dos impulsos atriais chega à junção 
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atrioventricular e é bloqueada, enquanto os outros impulsos são conduzidos 

normalmente pelos ventrículos(14). 

A fibrilação atrial é caracterizada por uma frequência atrial de 400 a 600 

batimentos/minuto, ou mais rápida. A frequência ventricular, dependendo da 

quantidade de bloqueio no nodo atrioventricular, varia de 110 a 160 

batimentos/minuto em fibrilação atrial recém-instalada e de 60 a 100 

batimentos/minuto em fibrilação atrial tratada(15). 

Na avaliação eletrocardiográfica de uma FA, podem ser verificados, ritmos 

atriais e ventriculares irregulares, ausência de ondas P discerníveis, sem impulsos 

atriais formados visíveis; ondas irregulares frequentes, referidas como fibrilatórias 

ou ondas f; impossibilidade de medir intervalo PR porque não há ondas P; e 

formato e duração do complexo QRS, usualmente normais(15). 

 
Figura 1 -  Traçado de eletrocardiograma com fibrilação atrial de alta resposta ventricular 

(16)
 

Como os átrios e os ventrículos se contraem em momentos diferentes e 

exigem do ventrículo uma resposta rápida, o débito cardíaco pode ser reduzido, 

secundário ao tempo de enchimento diastólico diminuído nos ventrículos. E, como 

o músculo atrial treme em vez de se contrair, a excitação atrial é perdida, o que 

pode também reduzir o débito cardíaco(15). 

Uma possível complicação é a formação de trombo mural nos átrios devido 

à estase sanguínea dentro do átrio consequente à ausência de contração efetiva, 

isso pode levar à embolização pulmonar ou sistêmica se os coágulos se 

desalojarem espontaneamente ou com a conversão para o ritmo sinusal(15) 

Os tipos de FA são classificados de acordo com a apresentação e duração 

da arritmia, podendo ser essa FA diagnosticada pela primeira vez, paroxística, 

persistente, persistente de longa duração e permanente. FA diagnosticada pela 

primeira vez refere-se à primeira detecção da arritmia; FA paroxística é aquela 

autolimitada com duração de até sete dias, podendo reverter espontaneamente a 
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ritmo sinusal; FA persistente refere-se a episódios de FA superior a sete dias ou 

quando se requer cardioversão para seu término; já a FA persistente de longa 

duração é aquela cuja duração é superior a um ano no momento em que se 

decide adotar uma estratégia de controle do ritmo; e por última a FA permanente, 

na qual a cardioversão, farmacológica ou elétrica, é ineficaz na reversão a ritmo 

sinusal(15). 

Essa classificação é útil no tratamento clínico dos pacientes, levando-se 

também em consideração os sintomas relacionados com a FA, os fatores 

individuais e as comorbidades do indivíduo(15). 

O tratamento dessa arritmia tem como objetivo reduzir os sintomas e 

prevenir as complicações graves associadas à FA. Podem ser utilizadas 

terapêuticas não invasivas, incluindo a restauração do ritmo sinusal, o controle de 

frequência, a prevenção das recorrências e a anticoagulação. Terapêuticas 

invasivas também podem ser empregadas, como a ablação por cateter, o 

tratamento cirúrgico e a estimulação cardíaca artificial(15). 

Entre as terapêuticas não invasivas, o presente estudo abordará 

diretamente a anticoagulação, porém cabe expor as terapêuticas concomitantes 

do ritmo e da frequência cardíacos, pois os fármacos utilizados interagem com as 

drogas anticoagulantes. A restauração do ritmo sinusal, ou cardioversão, pode ser 

farmacológica ou elétrica, essa última através de choque externo (cardioversão 

elétrica transtorácica). Já a manutenção do ritmo sinusal pós-reversão da FA é 

possível através do uso de fármacos antiarrítmicos. O controle da frequência 

cardíaca é realizado através da utilização de fármacos com ação específica sobre 

o nodo átrio ventricular(3). 

2.3 Coagulação 

A formação do coágulo de fibrina envolve complexas interações entre 

proteases plasmáticas e seus cofatores, que culminam na gênese da enzima 

trombina que por proteólise, converte o fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel. 

Os componentes do sistema hemostático incluem as plaquetas, os vasos, as 

proteínas da coagulação do sangue, os anticoagulantes naturais e o sistema de 

fibrinólise(17). 
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O equilíbrio funcional dos diferentes “setores” da hemostasia é garantido 

por uma variedade de mecanismos, envolvendo interações entre proteínas, 

respostas celulares complexas, e regulação de fluxo sanguíneo. 

Iniciação da coagulação do sangue se faz mediante expressão do seu 

componente crítico, o fator tecidual (FT), e sua exposição ao espaço 

intracelular(17). 

 

Figura 2 -  Representação esquemática dos complexos procoagulantes. O início da coagulação se faz 
mediante ligação do fator VIIa ao fator tecidual (FT), com subsequente ativação dos fatores IX e 
X. O complexo fator IXa/fator VIIIa ativa o fator X com eficiência ainda maior, e o fator Xa forma 
complexo com o fator Va, convertendo o fator II (protrombina) em fator IIa (trombina). A 
superfície de membrana celular em que as reações ocorrem também encontra-se 
representada

(17)
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Figura 3 -  Via intrínseca de ativação da cascata de coagulação 

(17)
 

A formação do coágulo de fibrina envolve complexas interações entre 

proteases plasmáticas e seus cofatores, que culminam na gênese da enzima 

trombina, que por proteólise, converte o fibrinogênio solúvel em fibrina 

insolúvel(17). 

2.4 Mecanismos reguladores da coagulação sanguínea 

As reações bioquímicas da coagulação do sangue devem ser estritamente 

reguladas, de modo a evitar ativação excessiva do sistema, formação inadequada 

de fibrina e oclusão vascular. De fato, a atividade das proteases operantes na 

ativação da coagulação é regulada por numerosas proteínas inibitórias, que 

atuam como anticoagulantes naturais. O TAP e o INR são importantes no 

diagnóstico das anormalidades hemostáticas e na monitorização de terapêutica 

anticoagulante(18). 

2.4.1 Alterações da coagulação 

Os pacientes em uso de anticoagulação oral (varfarina) podem sofrer 

eventos hemorrágicos leves (manchas hemorrágicas, gengivorragias, epistaxe); 

sangramentos graves (hemorragias digestivas, cerebrais) e tromboses. 

As manchas hemorrágicas são também chamadas de “sufusões 

hemorrágicas” não desaparecem pela compressão, por se tratar de sangue 

extravasado. De acordo com a forma e o tamanho subdividem-se em três tipos: 
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 petequias – quando puntiformes 

 víbices – quando de forma linear 

 equimoses - quando em placas. 

A coloração das manchas hemorrágicas vai do vermelho arrocheado ao 

amarelo dependendo do tempo de evolução. Se ao extravasamento sanguíneo 

produzir elevação da pele, é chamado de hematoma(18). 

2.5 Terapêutica farmacológica 

2.5.1 Anticoagulante – varfarina sódica 

O tratamento anticoagulante é um procedimento imprescindível ao paciente 

com FA e / ou submetidos à cirurgia valvular, quando esta é substituída por uma 

prótese metálica. Uma vez que os eventos tromboembólicos são responsáveis por 

taxas de mortalidade de 50% a 100% mais elevadas em pacientes com FA, em 

relação a indivíduos normais. A FA é considerada a condição clínica isolada de 

maior risco relativo (RR) para a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVE) 

isquêmico, além de outros eventos tromboembólicos(18). 

A varfarina, anticoagulante antagonista da vitamina K, é a droga de escolha 

para a proteção contra os eventos tromboembólicos nesses pacientes. Essa 

escolha é devido à comprovação, por diversos estudos, de que o uso de 

anticoagulante antagonista da vitamina K, apresenta redução significativamente 

superior do risco relativo de desenvolvimento de AVE quando comparado com 

aspirina ou outros regimes farmacológicos antitrombóticos(19). 

Essa droga é um anticoagulante cumarínico e deve a sua ação à 

capacidade de inibir a enzima epóxi-redutase, responsável pela ativação da 

vitamina K. A vitamina K ativada, por sua vez, é um substrato essencial para a 

ativação dos fatores de coagulação II, VII, IX e X. Esses fatores são importantes 

para que ocorra a cascata de coagulação sanguínea e a formação de um tampão 

de coagulação(20). 

A cascata de coagulação é ativada pelos fatores teciduais liberados dos 

tecidos lesados e pelos mediadores da superfície das plaquetas. A sequência de 

ativação dos fatores de coagulação resulta na formação de trombina. A trombina, 

por sua vez, catalisa a hidrólise do fibrinogênio em fibrina, que é incorporada ao 

tampão de coagulação formado. Ligações cruzadas subsequentes das tiras de 
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fibrina estabilizam o coágulo e formam, um tampão fibrina-plaquetas 

hemostático(20). 

Como a varfarina bloqueia a interconversão cíclica da vitamina K, impede a 

carboxilação dos resíduos de glutamato nas regiões terminais das proteínas 

dependentes da vitamina K (fatores de coagulação II, VII, IX e X e proteínas C e 

S). A carboxilação é necessária para que haja uma alteração conformacional 

dependente de cálcio nesses fatores de coagulação, permitindo que eles se 

liguem nas superfícies fosfolipídicas dos locais de lesão vascular(20). 

Ao inibir a conversão da vitamina K, a varfarina causa produção hepática 

de proteínas parcialmente carboxiladas ou descarboxiladas. Isso reduz a 

atividade coagulante, porque os resíduos de glutamato perdem a capacidade de 

ligar-se ao cálcio e assim os fatores de coagulação não conseguem se ligar aos 

locais de lesão vascular. Dessa maneira, a formação de trombina e, 

consequentemente, de coágulos é reduzida(21). 

As doses terapêuticas de varfarina reduzem em aproximadamente 30 a 50 

a quantidade total da forma ativa de cada fator de coagulação dependente da 

vitamina K produzido pelo fígado. Um efeito de anticoagulação geralmente ocorre 

em 24 horas após a administração da droga. No entanto, o efeito anticoagulante 

máximo pode ser retardado em 72 a 96 horas(22). 

A varfarina é um fármaco que exibe uma enorme variabilidade em termos 

de dose-resposta de pessoa para pessoa. Além disso, é alvo de numerosas 

interações alimentares e medicamentosas, que podem ser responsáveis pelo 

aumento ou diminuição do seu efeito anticoagulante(22). 

A monitoração da terapia anticoagulante oral é realizada pela medida da 

razão normalizada internacional (INR), demonstrando a eficácia do tratamento 

anticoagulante. É a medida adotada pela Organização Mundial de Saúde para 

padronizar mundialmente o resultado obtido no teste de avaliação do tempo de 

atividade de protrombina (TAP). O INR nada mais é do que o TAP corrigido a 

padrões mundiais. Para obter os efeitos desejados da anticoagulação é 

extremamente importante uma monitorização rigorosa, periódica e confiável dO 

INR. Recomenda-se o ajuste da dose do anticoagulante oral para alcançar um 

INR terapêutico com intervalo de 2,0 a 3,0 para FA(22). 
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O INR abaixo dos valores aceitáveis podem produzir eventos embólicos ou 

isquêmicos, colocando os clientes em risco. Já os sujeitos que apresentam INR 

acima de 3,5 podem evoluir com sangramentos de difícil controle e até fatais. 

Portanto a manutenção do INR dentro do alvo é fundamental para a segurança do 

paciente. No início da terapia de anticoagulação oral este exame deve ser 

realizado semanalmente e, após a estabilização dos resultados, a cada 30 

dias(22). 

Embora o uso do anticoagulante oral seja efetivo, existem riscos 

associados, e as estimativas anuais estão entre 2% e 8% para risco de 

sangramento e 1%-3% na falha do tratamento. Isso torna importante decidir o 

momento adequado em que o paciente deverá iniciar o tratamento ou modificar a 

dosagem da terapia medicamentosa. O uso dessas drogas exige um controle 

especial em razão das complicações hemorrágicas, o que torna imprescindível 

um acompanhamento clínico e laboratorial rigoroso por meio da avaliação da 

equipe multidisciplinar(23). 

A terapia medicamentosa com anticoagulante oral é considerada fator de 

segurança para o paciente, sendo necessária uma maior atenção à questão de 

adesão à medicação por parte dos profissionais de saúde. 

A baixa adesão aos medicamentos prescritos e consequentemente ao 

tratamento clínico proposto gera impactos negativos sobre todos os aspectos dos 

cuidados à saúde, custos excessivos e subutilização dos recursos de tratamento 

disponíveis, além de sérias consequências aos pacientes e um aumento de 

eventos negativos nas doenças crônicas(23). 

Alguns estudos têm mostrado fatores que interferem no controle dos níveis 

de anticoagulação, incluindo fatores socioeconômicos, fisiológicos, psicológicos e 

emocionais(24). 

O uso de ACO requer alguns cuidados, com vistas ao controle dos níveis 

desejáveis da coagulação sanguínea e à prevenção de complicações 

hemorrágicas e tromboembólicas. Esses cuidados podem acarretar mudanças no 

estilo de vida dos usuários, uma vez que englobam desde mudanças nos hábitos 

alimentares, uso de bebidas alcoólicas e realização de atividades físicas até a 

sobrecarga ocasionada por novas tarefas, relacionada ao uso do medicamento, 
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tais como o hábito da ingestão diária do medicamento e a necessidade de visitas 

frequentes aos serviços de saúde, para acompanhamento da faixa de 

anticoagulação, até o medo de complicações como sangramento e formação de 

trombos. Todas essas mudanças, geradas pelo uso do medicamento, podem 

comprometer a qualidade de vida do paciente(22). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde a baixa aderência aos 

medicamentos compõe hoje um grande desafio para a melhora das condições de 

saúde em âmbito mundial. Essas conclusões demonstram uma necessidade de 

maior esclarecimento sobre a utilização das drogas por parte da equipe para esse 

grupo de pacientes. Nesse contexto, este estudo teve por objetivo identificar 

fatores associados ao controle adequado dos níveis de anticoagulante oral, 

verificando o conhecimento e a percepção dos pacientes no que se refere à 

terapêutica empregada(25). 

2.5.2 Anticoagulação oral na fibrilação atrial 

A prevalência de fibrilação atrial (FA) está aumentando consideravelmente 

em decorrência do envelhecimento da população e do aumento na ocorrência dos 

fatores de risco associados, como a obesidade, hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) e diabetes mellitus (DM)(26). 

A FA é uma doença relacionada a acidente vascular cerebral (AVE), 

insuficiência cardíaca (IC) e mortalidade por todas as causas, sendo atualmente 

um problema de saúde pública. A taxa de AVE isquêmico em pacientes com FA 

não valvar é de cerca de 5% ao ano, sendo cinco a sete vezes maior que a de 

pacientes sem FA. Já em portadores de doença valvar reumática, o estudo de 

Framingham mostrou que o risco é 17 vezes maior(26). 

A anticoagulação oral é capaz de prevenir os eventos embólicos cerebrais. 

Uma metanálise sob o princípio de "intenção de tratar" concluiu que essa terapia 

é altamente eficaz na prevenção do AVE, apresentando uma redução do risco 

relativo de 62%, redução do risco absoluto de 2,7% ao ano para prevenção 

primária e de 8,4% ao ano para prevenção secundária(1). No entanto, o uso de 

anticoagulantes orais (ACO) está associado a efeitos adversos potencialmente 

fatais, como o AVE hemorrágico. A análise de cinco ensaios clínicos mostrou taxa 

de eventos hemorrágicos graves de 1,3% ao ano(1). 
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Desse modo, a terapia anticoagulante deve ser indicada quando o risco 

embólico é elevado e se sobrepõe ao risco de sangramento. Nesse sentido, há 

diretrizes e consensos sobre o tema que orientam a utilização de terapia 

antitrombótica(26). 

A diretriz brasileira de FA, publicada em 2003 pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, pauta a indicação de ACO pela idade do paciente e presença de 

fatores de risco tromboembólicos. As recomendações são semelhantes na diretriz 

de FA das sociedades americana e europeia de cardiologia, publicada em 2006. 

Apesar da existência de publicações específicas sobre o tema, estudos mostram 

que a anticoagulação é subutilizada mesmo em centros de referência no Brasil e 

em países desenvolvidos(26). 

2.5.3 Vitamina K e alimentos 

A relação entre a concentração sérica de vitamina K e a varfarina influência 

os valores do INR. Sendo assim a alimentação do paciente apresenta-se como 

uma dificuldade à terapêutica com varfarina, pois se trata de um aspecto de 

enorme variabilidade interindividual e ao longo do tempo no mesmo indivíduo(27). 

A variabilidade do INR e as mudanças na ingesta de vitamina K foram 

inversamente correlacionadas, apontando que pacientes que fazem tratamento 

com anticoagulantes orais devem ter uma ingestão equilibrada e constante da 

vitamina K(28). 

A vitamina K é lipossolúvel e encontrada nos alimentos sobre a forma 

predominante de filoquinona ou vitamina K1. Funciona como uma coenzima e está 

envolvida, como explicitado anteriormente, na síntese de uma série de proteínas 

envolvidas no processo de coagulação, além de proteínas relacionadas ao 

metabolismo ósseo(29). 

As fontes de vitamina K consistem, principalmente, da ingesta de alimentos 

folhosos verdes escuros, preparados à base de óleo, oleaginosas e frutas como o 

kiwi, abacate, uva, ameixa e figo(29). 

Estes contêm teores significantes de vitamina K. Quando os alimentos que 

contêm vitamina K são congelados, cozinhados ou aquecidos em microondas, 

não há perda de conteúdo significativa. A biodisponibilidade da vitamina K 

(filoquinona) depende do tipo de alimento ingerido, pois a presença de gorduras 
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na dieta possibilita um aumento na absorção da concentração de vitamina K em 

uma série de alimentos triviais(29). 

2.6 Consulta de enfermagem 

De acordo com a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem (Lei Nº 

7498/86), a consulta de enfermagem é função privativa do enfermeiro e deve ser 

realizada com o intuito de atingir a promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde. Para tal, o enfermeiro incorpora competência profissional, 

alcançada através dos padrões intelectuais e éticos, associados às atitudes 

pessoais e experiência profissional(30). 

O Conselho Federal de Enfermagem regulamentou através da Resolução 

Nº 358/2009 a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

em instituições de saúde. Para a implementação da SAE, é necessária a 

utilização das seguintes fases: histórico de enfermagem, exame físico, 

Diagnóstico de Enfermagem, prescrição de enfermagem, evolução de 

enfermagem(31). 

Com base nos instrumentos que dão legitimidade ao enfermeiro a realizar a 

consulta de enfermagem, foi criado no Instituto Nacional de cardiologia um 

protocolo de anticoagulação oral em abril de 2008 (Anexo I) para legitimar e 

normatizar o atendimento aos pacientes que fazem uso de anticoagulante oral.  

O protocolo foi criado por equipe multidisciplinar, baseado nos guidelines 

existentes. Cabendo ao enfermeiro que atua no ambulatório de anticoagulação 

oral segui-lo em sua prática assistencial. 

O Ministério da Saúde (MS) respalda a Consulta de Enfermagem em 

diversos protocolos, manuais e normas técnicas. 

A Consulta de Enfermagem utiliza componentes do método científico para 

identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de 

enfermagem que contribuam com a promoção, prevenção, proteção da saúde, 

recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade. 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) constitui um 

caminho a ser utilizado por enfermeiros para a realização da consulta de 

enfermagem que possibilita a identificação das respostas dos pacientes aos 

problemas de saúde e aos processos vitais que exigem intervenções(31). 
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Esta é pautada no processo de enfermagem, que consiste em cinco etapas 

inter-relacionadas: histórico ou investigação, diagnóstico, planejamento ou 

prescrição, implementação e avaliação ou evolução de “uma forma sistemática e 

dinâmica de prestar os cuidados de enfermagem”(31). 

Ressaltamos a importância de todos os profissionais da enfermagem 

conhecerem o Código de Ética da Profissão (Resolução COFEN nº 240/2000), 

que confere responsabilidades, direitos e proibições antes de elaborar qualquer 

Protocolo Assistencial, desta forma estaremos evitando problemas éticos futuros. 

As consultas de enfermagem neste ambulatório, como dito anteriormente, 

seguem o protocolo assistencial da Instituição, logo o enfermeiro que lá atua 

desenvolve capacidade técnica científica na área de anticoagulação. Desta forma 

compete ao enfermeiro lotado neste ambulatório: 

1. Esclarecer sobre a indicação do anticoagulante oral; 

2. Esclarecer sobre o modo de ação do anticoagulante oral; 

3. Esclarecer acerca de efeitos colaterais; 

4. Esclarecer sobre possíveis eventos adversos como hemorragias, 

eventos trombóticos e contra indicações na gravidez; 

5. Esclarecer sobre o uso inadequado da medicação e não adesão ao 

tratamento; 

6. Esclarecer acerca das interações com outros medicamentos e 

alimentos e uso de bebidas alcoólicas; 

7. Esclarecer sobre condutas a serem adotadas em caso de necessidade 

de procedimentos cirúrgicos ou dentários; 

8. Esclarecer sobre os cuidados com uso de objetos pérfuro cortantes e 

traumas; 

9. Esclarecer sobre a importância do controle periódico do TAP; 

10. Promover educação permanente entre as equipes e 

pacientes/familiares; 

11. Avaliar se o paciente encontra-se no alvo terapêutico, segundo 

avaliação do INR; 

12. Registrar consulta em banco de dados próprio do ambulatório, seguindo 

as observações da consulta; 
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13. Registrar relatos de queixas e avaliar possíveis alterações físicas ou 

comportamentais; 

14. Esclarecer dúvidas; 

15. Reagendar a consulta e calcular a quantidade da medicação que será 

doada pela Instituição até o seu retorno. 

O ambulatório de anticoagulação oral funciona diariamente de segunda à 

sexta feira pela manhã, com atendimento de dois enfermeiros. Os pacientes são 

agendados previamente, havendo flexibilização na agenda para casos que 

necessitem de atendimento de urgência. Os pacientes são encaminhados ao 

ambulat´rio através do médico assistente, com relato da patologia e indicação da 

terapia, seguida de prescrição médica. 

A demanda deste ambulatório é crescente tendo em vista ser uma 

Instituição de referência para o atendimento cardiológico. 

Assim sendo, a monitorização cuidadosa de pacientes ambulatoriais em 

uso de medicação anticoagulante é essencial para evitar complicações graves, 

como hemorragias ou coágulos de sangue. Enfermeiros na década de 1980 

desenvolveram algumas das intervenções necessárias para a manutenção da 

anticoagulação. A participação multidisciplinar em um centro médico ajudou a 

desenvolver um acompanhamento que melhorou o serviço, o atendimento aos 

doentes, esclareceu e reforçou o papel do enfermeiro neste contexto(32).  
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Método 
 

 

 

 

Cuidado significa então desvelo, solicitude, 

diligência, zelo, atenção, bom trato (...) estamos 

diante de uma atitude fundamental, de um modo de 

ser mediante o qual a pessoa sai de si e centra-se 

no outro com desvelo e solicitude. 

(Leonardo Boff) 
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3 Trajetória Metodológica 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Trata-se de um estudo não experimental, observacional, tipo caso-controle 

aninhado com abordagem quantitativa, para análise da ocorrência dos desfechos 

precoces (alterações do INR) ou tardios (fenômenos tromboembólicos e 

hemorrágicos) de pacientes adultos ambos os sexos maiores de 18 anos, 

cardiopatas portadores de fibrilação atrial crônica em uso de varfarina. 

O estudo de caso-controle é um estudo observacional, analítico, no qual os 

indivíduos são selecionados de acordo com a presença (casos) ou não (controles) 

dos desfechos preestabelecidos. Tal estudo pode ser chamado “retrospectivo” 

porque se inicia após a ocorrência da doença e olha para trás para postular as 

causas do desfecho. Casos e controles em um estudo caso-controle podem ser 

acumulados “prospectivamente”, isto é, na medida em que cada caso novo é 

diagnosticado ele entra para o estudo33. 

Os casos em um estudo caso-controle deveriam, de preferência, ser casos 

novos (incidentes), e não casos já existentes (prevalentes). O que resulta dessas 

relações é que os fatores de risco para a doença prevalente podem ser fatores de 

risco para a incidência, para a duração ou para ambas. Os casos e os controles 

precisam ser membros da mesma base populacional e ter a mesma oportunidade 

de exposição. A melhor abordagem para satisfazer a essas exigências é 

assegurar de que os controles sejam uma amostra aleatória de todos os não 

casos na mesma população que produziu os casos. Outra forma de assegurar 

que os casos e os controles sejam comparáveis é selecioná-los na mesma coorte. 

Nessa situação, o estudo é considerado um estudo de caso-controle aninhado, 

por estar aninhado na coorte(34). 

Os estudos de caso-controle surgiram como estudos epidemiológicos que 

buscavam identificar fatores de risco para doenças. Portanto, o desfecho 

tradicionalmente usado para definir casos e controles tem sido a presença ou 

ausência da doença(35). No entanto, o delineamento de caso-controle também 

pode ser usado para examinar outros desfechos(35). Nesse sentido, o experto em 

epidemiologia clínica, Prof. Moacyr Nobre, autor do celebre Prática Clínica 
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Baseada em Evidências(36), defende que se faz necessária uma adequação dos 

estudos caso-controle originalmente derivados da epidemiologia à prática clínica, 

considerando lícita a adoção de desfechos precoces, legitimamente representada 

no presente trabalho pelas alterações da razão normalizada internacional (37). 

Da comparação de ambos esse conjuntos, procura-se determinar fatores e 

atributos que os diferencie (possivelmente relacionados com a “causa” da 

doença). Reúne um grupo de pessoas, sem que nenhuma das pessoas tenha 

sofrido o desfecho de interesse, mas podendo vir a sofrer, ela pode ser reunida no 

presente e acompanhada em direção ao futuro(34). 

Os casos e os controles precisam ser membros da mesma base 

populacional e ter a mesma oportunidade de exposição(34). 

3.2 Dos desfechos primários e secundários 

Os desfechos esperados são:  

 INR fora do alvo 

 Fenômenos tromboembólicos 

 Fenômenos hemorrágicos 

3.3 Amostragem 

O tamanho da amostra é a questão essencial na realização e avaliação da 

pesquisa quantitativa. Nenhuma equação simples pode determinar qual deve ser 

o tamanho da amostra, mas os pesquisadores quantitativos costumam buscar a 

maior amostra possível. Quanto maior a amostra menor o erro de amostragem(38). 

O tipo de amostragem utilizada foi à amostragem não probabilística em 

sequência, a qual envolve recrutar todas as pessoas de uma população acessível 

que atendam aos critérios de elegibilidade ao longo de um intervalo de tempo 

específico ou até alcançarem tamanho de amostra determinado. Logo, foram 

selecionados todos os pacientes novos que iniciaram o tratamento no ambulatório 

a partir de agosto de 2011 até a amostra atingir o tamanho adequado(38). 

O tamanho da amostra foi calculado com base em dados do ambulatório no 

ano de 2010, dimensionados a partir do cálculo para variáveis discretas com 

populações finitas. Em 2010 houve 414 pacientes novos no ambulatório (N) e 
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35% destes tinham diagnósticos de fibrilação atrial (p), foi necessária a inclusão 

de 72 pacientes no presente estudo, como demonstrado na fórmula abaixo: 

 

 

 

 

Donde: 

 Z= refere-se a uma cobertura de 95% de área sobre a curva de distribuição 

normal padrão, ou seja, corresponde a uma área de exclusão equivalente a 

2,5% de cada cauda da curva, sendo atribuído o valor de 1,96. 

 P= representa a estimativa da verdadeira proporção da variável mais 

significativa, a qual o valor foi obtido a partir de um estudo piloto realizado, 

obtendo-se a variável mais significativa, com 35% ou seja, 0,35, sendo este 

o valor atribuído. 

 q= o valor complementar de p, sendo calculado por 1-p, sendo então 1-

0,35= 0,65. 

 N=é a população acessível, tendo os seguintes valores 

 d=: estimativa de erro convencionada em 10%, ou seja, 0,1. 

O tempo de seguimento da pesquisa foi de agosto/2011 a primeira 

quinzena de junho/2012, o intervalo das consultas foi determinado pelas 

condições clínicas identificadas na consulta de enfermagem. Foi utilizada a 

amostragem em sequência que envolve recrutar todas as pessoas de uma 

população acessível que atendam aos critérios de elegibilidade ao longo de um 

intervalo de tempo especifico ou até alcançar um tamanho de amostra 

determinado(39). 

3.4 População 

A população foi de 72 pacientes adultos de ambos os sexos, maiores de 18 

anos, portadores de fibrilação atrial em uso de TAO que iniciaram 

acompanhamento naquele ambulatório a partir de agosto de 2011. A abordagem 

para a pesquisa deu-se a partir da segunda consulta, desta forma, já se teria 
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iniciada a terapêutica medicamentosa, bem como as primeiras orientações 

inerentes ao tratamento. 

3.4.1 Critérios de inclusão 

 Uso de varfarina; 

 Maiores de 18 anos e concordem em participar do estudo, assinando o 

Termo de Consentimento Informado; 

 A partir da segunda consulta no ambulatório de anticoagulação oral, para 

que já tenha iniciado a TAO; 

 No primeiro encontro não apresentem os desfechos pré-estipulados. 

3.4.2 Critérios de exclusão 

 Suspensão do tratamento anticoagulante por indicação médica ou por 

longo tempo; 

 Descontinuidade de acompanhamento pelo ambulatório; 

 Gravidez, dado o risco de malformação fetal em decorrência de 

sangramentos intrauterinos; 

 Doença hepática grave, dada às alterações da cascata de coagulação; 

 Doença oncológica em uso de quimioterapia, dada a sua associação a 

eventos tromboembólicos. 

3.5 Seguimento 

O tempo de seguimento da pesquisa será de agosto de 2011 a junho de 

2012 e o intervalo das consultas foi determinado pelas condições clínicas 

identificadas na consulta de enfermagem do ambulatório. 

3.6 Cenário 

O cenário escolhido foi o ambulatório de anticoagulação oral do Instituto 

Nacional de Cardiologia, na Rua das Laranjeiras 374, Município do Rio de 

Janeiro, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Conforme Decreto nº6860 de 

27/05//2009 constitui uma unidade integrante da Secretaria de Atenção à Saúde, 

servindo como Centro de Referência de Alta Complexidade Cardiovascular do 

Ministério, em conformidade com a Portaria 210 – 15/06/2004.  É integrante do 

Centro Nacional de Regulação de Alta Complexidade que atende aos estados que 
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não dispõem de serviços em quantidade suficiente, ou aqueles que não existem, 

de forma a assegurar o acesso da população. 

O hospital possui doze andares distribuídos para atendimento clínico, 

cirúrgico adulto, infantil e neonatal, exames de imagem, hemodinâmica e 

laboratório de análises clinicas. 

O ambulatório de anticoagulação oral está localizado no andar térreo do 

prédio, na sala um, o atendimento é feito por dois enfermeiros, diariamente, de 

segunda a sexta-feira, pela manhã com atendimento de 70 pacientes/dia 

aproximadamente. 

3.7 Coleta de dados 

Inicialmente, foi realizada uma análise documental do banco de dados dos 

pacientes, acompanhados no ambulatório de anticoagulante oral quanto à: nome, 

idade, sexo, residência, escolaridade, atividade econômica, renda mensal familiar; 

diagnóstico(s) dose da varfarina atual e alterações; medicações em uso; 

intercorrências clínicas pelo uso da medicação, tais como hemorragias ou 

tromboses, eventos adversos; INR do dia da consulta e suas alterações. Em 

seguida foram convidados a participar do estudo pacientes que os pacientes 

portadores de fibrilação atrial que iniciaram tratamento naquele ambulatório 

durante o período da pesquisa que atendessem aos critérios de legitimidade. 

3.8 Indicadores de qualidade 

O ambulatório funciona com atendimento de dois enfermeiros para 

realização das consultas diárias. 

Indicadores de qualidade: 

 Compreensão sobre os riscos do uso da varfarina; 

 Cuidados alimentares quanto à ingesta dos alimentos ricos em vitamina K; 

 Cuidados com atividades que possam colocar em risco de sangramentos e 

traumas, como quedas, acidentes; 

 Maior adesão ao tratamento; 

 Minimização dos efeitos trombóticos ou hemorrágicos; 

 Manutenção do INR no alvo terapêutico. 
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3.9 Instrumento de coleta de dados 

Foram criados dois instrumentos para coletar dados e testados 

previamente com clientela do ambulatório. Após testagem foram necessários 

ajustes na formulação das perguntas para maior compreensão do entrevistado. 

O instrumento utilizado (Apêndice 1) contém 20 perguntas com respostas 

fechadas e abertas. Este foi aplicado aos pacientes atendidos no ACO a partir da 

segunda consulta após pré-seleção dos potenciais participantes. Seu 

preenchimento deu-se após a assinatura do termo de consentimento livre 

esclarecido. Nos casos em que os participantes apresentaram dificuldade de 

escrita ou inabilidade para compreensão das perguntas, eles foram assistidos 

pela pesquisadora. 

As entrevistas foram realizadas na sala de espera do ambulatório, 

individualmente. Os participantes já haviam sido selecionados através da agenda 

do ambulatório e o banco de dados a partir dos critérios de inclusão da pesquisa. 

As perguntas visaram analisar a compreensão do paciente sobre seu 

tratamento e, foram formuladas com base no Guia de Anticoagulação Oral (GAO) 

(Anexo 2), conjunto de orientações impresso no verso do resultado do exame de 

TAP, entregue a cada paciente por ocasião da consulta. 

O instrumento contemplou, ainda, perguntas relacionadas às atividades 

diárias, ingesta de alimentos folhosos, relevância do guia de anticoagulação oral 

para o tratamento, incômodos ou restrições relacionados ao uso da terapia. 

Foi usado o banco de dados do ambulatório de anticoagulação para a 

obtenção de dados referentes ao perfil sócio econômico e demográfico dos 

participantes, assim como dados do INR das consultas, eventos adversos 

apresentados e achados semiológicos. 

O pesquisador não realizou nenhum tipo de interferência nas respostas. 

Em caso de dúvida foram orientados a não responder a questão ou marcar a 

opção “não sei”. O participante foi esclarecido que as perguntas eram para 

verificar o aprendizado quanto ao tratamento. As dúvidas presentes ou futuras 

deveriam ser sanadas junto aos enfermeiros por ocasião da consulta agendada. 
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O pesquisador, em sua abordagem ao participante selecionado, deixou 

claro o objetivo da pesquisa quanto à avaliação das orientações dadas para 

melhor compreensão ao tratamento. 

3.10 Tratamento dos dados 

Os dados coletados através dos questionários aplicados foram transferidos 

para uma planilha no programa de Excel, de propriedade da Microsoft, e, 

posteriormente transladados para o programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) for Windows versão 17.0 a fim de serem submetidos à análise 

estatística descritiva, inferencial e cálculo dos riscos.  

A análise descritiva deu-se por meio de medidas de tendência central 

(média e mediana), medidas de dispersão (variância, desvio padrão e erro 

padrão), representação de tabelas e gráficos (setor, linha e barra). Seguiu-se das 

medidas de associação (teste quiquadrado e teste exato de Fisher) e medidas de 

correlação (coeficiente de correlação de Pearson e coeficiente de determinação). 

A estatística inferencial incluiu teste de comparação de médias (t-student). O nível 

de significância adotado parta todos os testes estatísticos foi de 5% (α=0,05). 

Através dos testes estatísticos ou testes de hipóteses realizados nos 

estudos quantitativos, o pesquisador pode concluir comportamentos populacionais 

a partir de dados obtidos de amostras da população. Isso é possível porque os 

testes estatísticos associam à inferência determinado nível de significância. O 

nível de significância representa a probabilidade de se errar ao rejeitar a hipótese 

de nulidade (H0) quando ela é efetivamente verdadeira, ou seja, representa a 

probabilidade de o pesquisador estar cometendo erro ao tomar essa decisão. O 

intervalo de confiança que será utilizado nesse estudo será de 95%, e o nível de 

significância (α) de 0,05(42). 

Os gráficos de barras são um tipo popular de gráfico para exibir uma 

distribuição da frequência para os dados nominais e ordinais. Um histograma 

mostra uma distribuição da frequência para os dados discretos e contínuos(40). 

Foram calculadas as Razões de Chances ou Odds Ratio (OR) para os 

seguintes desfechos: INR alterado, discrasias ou tromboses. Essa é uma medida 

da força da associação entre um fator de risco e o desfecho em um estudo 
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epidemiológico. Geralmente é uma boa aproximação do risco relativo(35). Em caso 

de valores de OR superiores a 1, há aumento do fator de risco entre o grupo dos 

expostos. Já no caso de OR inferiores a 1, considera-se que a exposição gerou 

um fator de proteção ao grupo de expostos(41). 

Nesse estudo foi calculado o risco dos pacientes não apresentarem INR 

terapêutico caso possuam ou não os possíveis fatores. Ou seja, será considerado 

como o grupo de expostos àqueles que apresentarem possíveis fatores de risco 

observados, enquanto o grupo de não expostos será composto pelos indivíduos 

sem esses fatores. 

Por último, foi calculado o risco para ocorrência de desfechos relacionados 

a distúrbios da coagulação, como fenômenos tromboembólicos e discrasias 

sanguíneas. Em casos de registro dos desfechos preestabelecidos procedeu-se o 

cálculo de OR. 

Considerou-se a estratificação dos possíveis fatores de risco/proteção 

identificados para que eles apresentem-se como variáveis dicotômicas. Daí a 

submissão a um teste quiquadrado para avaliar a independência entre esses 

possíveis fatores de risco/proteção e o INR alvo.  

O teste de quiquadrado não deve ser usado quando as frequências 

esperadas são pequenas. A maioria dos estatísticos concorda que uma 

frequência esperada igual ou menor que 2 contraindica o teste quiquadrado, 

sendo indicado, nesses casos, o teste  exato de Fisher, neste os valores 

esperados é que interessam e não os valores observados(42). 

Para os testes de independência, as hipóteses a serem testadas foram: 

 H0: as variáveis são independentes 

 HA: as variáveis não são independentes 

3.11 Aspectos éticos 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde e aprovado em 09/08/2011 sob n° 

0341/21-06-2011 (Anexo 3). 

Os sujeitos da pesquisa foram abordados na sala de espera, esclarecidos 

quanto aos objetivos e benefícios da pesquisa, e, em caso de concordância 

procedeu-se a assinatura do Termo de Consentimento Informado (Apêndice 2). 
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Foi informada a garantia do anonimato e a possibilidade de desligamento 

da pesquisa a qualquer momento.  

Não foi oferecida qualquer ajuda financeira aos participantes, tampouco 

ocorreu qualquer gasto por parte daqueles.  
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4 Resultados 

4.1 Perfil sócio econômico demográfico e clínico dos indivíduos 

A Tabela 1 apresenta a faixa etária da amostra estratificada por sexo, 

seguido do Gráfico 1 com as respectivas percentagens por faixa. 

Tabela 1 - Frequência de faixas etárias por sexo em 
pacientes portadores de FA em uso 
regular de varfarina acompanhados pelo 
ACO do INC, Niterói, 2012 

Faixa etária Sexo 
Total 

 feminino masculino 

 < 27 0 1 1 

27 - 34 0 2 2 

35 - 42 5 2 7 

43 - 50 5 3 8 

51 - 58 7 2 9 

59 - 66 3 10 13 

67 - 74 8 8 16 

75 - 82 6 8 14 

83 - 92 1 1 2 

Total 35 37 72 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Frequência percentual de faixas etárias de pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina 
acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

Em relação à faixa etária dos pacientes participantes da pesquisa os 

percentuais encontrados foram se elevando com o aumento da idade a partir de 
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51 anos, o que corresponde à realidade deste segmento população portadora de 

FA. 

Tabela 2 - Frequência de cor informada por sexo em pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina 
acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

 
Cor Informada 

Total branca preta parda 

Sexo feminino 18 7 10 35 

masculino 21 6 10 37 

Total 39 13 20 72 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes 
acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

Quando se relaciona cor ao sexo foi verificada maior frequência de homens 

de cor branca informada branca (29,17%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Frequência percentual do estado civil informada por pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados 
pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

De acordo com a situação conjugal informada pelos sujeitos da pesquisa 

verificou-se que mais da metade da amostra é casada. Ainda nessa esteira 

acrescenta-se que 13 pacientes são viúvos, tal como apresentado no Gráfico 2. 

Ao se relacionar a variável escolaridade com renda familiar observa-se que 

o grupo mais prevalente é aquele que possui o ensino fundamental incompleto 

com renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos, correspondendo a cerca de um 

terço da amostra, conforme evidenciado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Frequência de renda familiar e escolaridade informada por pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do 
INC, Niterói, 2012 

 Renda Familiar em SM Total 

Escolaridade 1 a 2 SM 3 a 4 SM 5 a 6 SM >= 7 SM 

analfabeto 2 4 1 0 7 

fundamental incompleto 22 15 4 1 42 

fundamental completo 1 6 0 1 8 

médio incompleto 0 2 1 1 4 

médio completo 3 1 2 1 7 

superior incompleto 0 0 2 0 2 

superior completo 0 0 2 0 2 

Total 28 28 12 4 72 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados pelo ACO, 
INC, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Proporção de doenças crônicas associadas entre pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados 
pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

No que se refere à ocorrência de doenças associadas 50 pacientes 

apresentam comorbidades (Gráfico 3). 
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Gráfico 4 - Proporção de doenças crônicas associadas entre pacientes portadores de FA em uso regular 

de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

Como desmembramento do Gráfico 3, advém o Gráfico 4 que evidencia 

que dentre as doenças crônicas apresentadas, a hipertensão arterial sistêmica 

atinge 40% da população, sobretudo no estrato de 67 a 74 anos (Tabela 4). 

Tabela 4 - Doenças associadas por faixas etárias dos pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

  Faixa etária 

Doença associada  < 27 27 - 34 35 - 42 43 - 50 51 - 58 59 - 66 67 - 74 75 - 82 83 - 92 Total 

Diabete Melitus sim 0 1 2 0 0 1 4 2 0 10/72 

não 1 1 5 8 9 12 12 12 2 

Dislipidemia sim 0 1 3 4 3 0 5 3 1 20/72 

não 1 1 4 4 6 13 11 11 1 

Hipertensão arterial sim 1 2 3 4 4 4 6 4 1 29/72 

não 0 0 4 4 5 9 10 10 1 

Anemia sim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1/72 

não 1 2 7 8 9 13 16 13 2 

Insuficiência renal sim 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2/72 

não 1 1 6 8 9 13 16 14 2 

Disfunção hepática leve sim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1/72 

não 1 2 7 8 9 13 16 13 2 

Outras / Não / ND sim 0 0 1 0 1 1 1 2 0 6/72 

não 1 2 6 8 8 12 15 12 2 

Total - 1 5 10 8 8 6 16 13 2 - 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 
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Quando se avalia a ocorrência de outras cardiopatias à idade, a Tabela 5 e 

o Gráfico 5, explicitam a maior ocorrência de miocardiopatia dilatada (10/72), 

atingindo 5,5% de todos os pacientes entre 75 e 82 anos de idade. 

Tabela 5 - Cardiopatias associadas por faixas etárias dos pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

 Faixa etária 

Cardiopatia Associada <27 27-34 35-42 43-50 51-58 59-66 67-74 75-82 83-92 Total 

dupla lesão mitral 0 0 2 1 2 1 2 0 0 8 

estenose mitral 0 0 1 0 3 0 3 1 0 8 

miocardiopatia dilatada 1 0 1 1 0 2 1 4 0 10 

miocardiopatia hipertrófica 0 0 0 1 0 0 1 2 1 5 

plastia de tricúspide 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

plastia mitral e tricúspide 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

prótese aórtica biológica 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 

prótese mitral biológica 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

prótese biológica aórtica e mitral  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

trombo em VE 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 

valvuloplastia mitral 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 

não possui 0 1 2 4 1 5 4 5 1 23 

ND 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Total 1 2 7 8 9 13 16 14 2 72 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Proporção de cardiopatias associadas entre pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados 
pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

A Tabela 6 aponta que quatro em cada dez sujeitos que compuseram a 

amostra possuem hipertensão arterial. Contudo, a distribuição estratificada por 
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cor informada aponta que a HAS ocorre em 37% dos brancos, 20 % dos pretos e, 

em 41% dos pardos. 

Tabela 6 - Hipertensão arterial por cor informada pelos pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina 
acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

 Cor Informada 

Total HAS branca preta parda 

sim 11 (28,20%) 6 (46,15%) 12 (60%) 29 (40,27%) 

não 28 (71,80%) 7 (53,85%) 8 (40%) 43 (59,73%) 

Total 39 (100%) 13 (100%) 20 (100%) 72 (100%) 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes 
acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

4.2 Hábitos e comportamentos da população 

O Gráfico 6 demonstra que mais de um quarto da população admite fazer 

uso regular de álcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6 - Consumo de bebida alcoólica informado por pacientes 

portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados 
pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

O Gráfico 7 demonstra que cerca da metade da população faz ou já fez uso 

regular de tabaco. Desses, 11, não obstante ao tratamento corrente e 

comorbidades declaram-se tabagistas. 
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Gráfico 7 - Tabagismo informado por pacientes portadores de FA em uso 
regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

A Tabela 7 demonstra que 6 pacientes (8,33%) fazem uso regular de 

tabaco e de álcool. Contrastando com 25 pacientes (34,72%) que não bebem e 

não fumam e; com 9 pacientes (12,5%) abstêmios com relação à ingestão de 

álcool e uso regular de tabaco. 

Tabela 7 - Tabagismo e consumo de bebida alcoólica entre pacientes portadores de FA em uso 
regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

 
Bebida Alcoólica 

Total sim não parou não informado 

T
a
b
a
g
is

m
o
 

sim f 6 5 0 0 11 

% Tabagismo 54,5% 45,5% ,0% ,0% 100,0% 

% Bebida alcoólica 31,6% 13,2% ,0% ,0% 15,3% 

não f 6 25 5 1 37 

% Tabagismo 16,2% 67,6% 13,5% 2,7% 100,0% 

% Bebida alcoólica 31,6% 65,8% 35,7% 100,0% 51,4% 

parou f 7 8 9 0 24 

% Tabagismo 29,2% 33,3% 37,5% ,0% 100,0% 

% Bebida alcoólica 36,8% 21,1% 64,3% ,0% 33,3% 

Total 

f 19 38 14 1 72 

% Tabagismo 26,4% 52,8% 19,4% 1,4% 100,0% 

% Bebida alcoólica 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

O Quadro 1 apresenta as medidas de associação entre tabagismo e 

consumo de bebida alcoólica. 
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 H0: o hábito de fumar independe do hábito de beber 

 HA: o hábito de fumar não independe do hábito de beber 

Quadro 1 - Medidas de associação entre tabagismo e consumo de 
bebida alcoólica entre pacientes portadores de FA em uso 
regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

 
X

2
 GL 

Assintótica 

(bicaudal) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,968 6 ,014 ,009 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes 
acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

Como o p-valor de 0,014 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o hábito de fumar independe 

da ingestão alcoólica. 

Tabela 8 - Consumo informado de vegetais folhoso entre pacientes portadores 
de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

 f % % acumulado 

nunca 19 26,4 26,4 

duas vezes por semana 31 43,1 69,4 

três vezes por semana 16 22,2 91,7 

todos os dias 5 6,9 98,6 

não sei 1 1,4 100,0 

Total 72 100,0 - 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados 
pelo ACO, INC, RJ 

No que concerne à ingestão semanal de vegetais folhosos cerca de um 

quarto da população refere que nunca se alimenta desse tipo de alimento, 

contrastando com 31 (43,1%) que come folhosos duas vezes por semana e, 16 

(22,2%) que o faz três vezes no mesmo período. 

Quanto à atividade física informada pela amostra, 41/72 não a fazem. Esse 

sedentarismo é mais dramático no grupo feminino. E, dentre os participantes que 

realizam atividade física, a mais prevalente foi a caminhada, tanto nos pacientes 

de sexo masculino, quanto entre as mulheres (Gráfico 8 e Gráfico 9). 
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Gráfico 8 - Habito de atividade física informada por pacientes portadores 
de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO 
do INC, Niterói, 2012 

 

 

 

Gráfico 9 - Prática desportiva estratificada por sexo dos pacientes portadores de FA em uso regular 
de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 
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4.3 Medicações em uso pela população 

 

Gráfico 10 - Medicações em uso contínuo entre pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

Como corolário das cardiopatias associados anteriormente apresentadas, 

dentre as classes de medicamentos de uso contínuo a mais frequente é 

representada pelos anti-hipertensivos, tomados por nove em cada dez 

participantes, tal como evidenciado pelo Gráfico 10. 

A Tabela 9a apresenta as medidas de associação entre uso de 

antiarrítmico e status do INR alvo, por ocasião da primeira consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe do uso de antiarrítmicos 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe do uso de antiarrítmicos 

Como o p-valor de 0,216 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR fora do alvo 

independe do uso de antiarrítmicos. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis 

em apreço verificou-se que o fato de usar antiarrítmico aumenta em 96% a 

chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos indivíduos 

sem uso de antiarrítmico durante a primeira consulta, embora sem significância 

estatística. 
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Tabela 9a - Associação do uso de antiarrítmico com alvo 
terapêutico de INR de primeira consulta entre 
pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

  Uso de antiarrítmico Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

p
ri
m

e
ir
a
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 10 8 18 

32,3% 19,5% 25,0% 

Fora 21 33 54 

67,7% 80,5% 75,0% 

Total  31 41 72 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,216 OR: 1,96 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

A Tabela 9b apresenta as medidas de associação entre a ingestão regular 

de álcool e status do INR alvo, por ocasião da primeira consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe da ingestão regular de álcool 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe da ingestão regular de álcool 

Como o p-valor de 0,44 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR fora do alvo 

independe do uso regular de álcool por ocasião da primeira consulta. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis 

em apreço verificou-se que o fato de fazer uso regular de bebida alcoólica 

aumenta em 58% a chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando 

comparado aos indivíduos sem ingestão regular de bebida alcoólica durante a 

primeira consulta, embora sem significância estatística. 

Tabela 9b - Associação do uso regular de bebida alcoólica 
com alvo terapêutico de INR de primeira 
consulta entre pacientes portadores de FA em 
uso regular de varfarina acompanhados pelo 
ACO do INC, Niterói, 2012 

  Uso regular de álcool Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

p
ri
m

e
ir
a
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 6 12 18 

31,6% 22,6% 25,0% 

Fora 13 41 54 

68,4% 77,4% 75,0% 

Total  19 53 72 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,44 OR: 1,58 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 
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A Tabela 10a apresenta as medidas de associação entre uso de 

antiarrítmico e status do INR alvo, por ocasião da segunda consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe do uso de antiarrítmicos 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe do uso de antiarrítmicos 

Como o p-valor de 0,72 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR fora do alvo 

independe do uso de antiarrítmicos. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis 

em apreço verificou-se que o fato de usar antiarrítmico aumenta em 2,61 vezes a 

chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos indivíduos 

sem uso de antiarrítmico durante a segunda consulta, embora sem significância 

estatística. 

Tabela 10a - Associação do uso de antiarrítmico com alvo 
terapêutico de INR de segunda consulta entre 
pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

  Uso de antiarrítmico Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

s
e
g
u
n
d
a
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 12 8 20 

38,7% 19,5% 27,8% 

Fora 19 33 52 

61,3% 80,5% 72,2% 

Total  31 41 72 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,72 OR: 2,61 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

A Tabela 10b apresenta as medidas de associação entre a ingestão regular 

de álcool e status do INR alvo, por ocasião da segunda consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe da ingestão regular de álcool 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe da ingestão regular de álcool 

Como o p-valor de 0,666 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR fora do alvo 

independe do uso regular de álcool por ocasião da segunda consulta. 
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No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis em 

apreço verificou-se que o consumo regular de bebida alcoólica aumenta em 29% 

a chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos indivíduos 

sem ingestão regular de bebida alcoólica durante a segunda consulta, embora 

sem significância estatística. 

Tabela 10b- Associação do uso regular de bebida alcoólica 
com alvo terapêutico de INR de segunda 
consulta entre pacientes portadores de FA em 
uso regular de varfarina acompanhados pelo 
ACO do INC, Niterói, 2012 

  Uso regular de álcool Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

s
e
g
u
n
d
a
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 6 14 20 

31,6% 26,4% 27,8% 

Fora 13 39 52 

68,4% 73,6% 72,2% 

Total  19 53 72 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,666 OR: 1,29 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

A Tabela 11a apresenta as medidas de associação entre uso de 

antiarrítmico e status do INR alvo, por ocasião da terceira consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe do uso de antiarrítmicos 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe do uso de antiarrítmicos 

Como o p-valor de 0,445 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR fora do alvo 

independe do uso de antiarrítmicos. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis 

em apreço verificou-se que o fato de usar antiarrítmico aumenta em 44% a 

chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos indivíduos 

sem uso de antiarrítmico durante a terceira consulta, embora sem significância 

estatística. 
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Tabela 11a - Associação do uso de antiarrítmico com alvo 
terapêutico de INR de terceira consulta entre 
pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

  Uso de antiarrítmico Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

te
rc

e
ir
a
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 16 17 33 

51,6% 42,5% 46,5% 

Fora 15 23 38 

48,4% 57,5% 53,5% 

Total  31 40 71 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,445 OR: 1,44 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

A Tabela 11b apresenta as medidas de associação entre a ingestão regular 

de álcool e status do INR alvo, por ocasião da terceira consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe da ingestão regular de álcool 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe da ingestão regular de álcool 

Como o p-valor de 0,196 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR fora do alvo 

independe do uso regular de álcool por ocasião da terceira consulta. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis em 

apreço verificou-se que o consumo regular de bebida alcoólica diminui em 52% a 

chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos indivíduos 

sem ingestão regular de bebida alcoólica durante a terceira consulta, embora sem 

significância estatística. 

Tabela 11b - Associação do uso regular de bebida alcoólica 
com alvo terapêutico de INR de terceira 
consulta entre pacientes portadores de FA em 
uso regular de varfarina acompanhados pelo 
ACO do INC, Niterói, 2012 

  Uso regular de álcool Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

te
rc

e
ir
a
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 6 27 33 

33,3% 50,9% 46,5% 

Fora 12 26 38 

66,7% 49,1% 53,5% 

Total  18 53 71 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,196 OR: 0,48 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 
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Tabela 12a - Associação do uso de antiarrítmico com alvo 
terapêutico de INR de quarta consulta entre 
pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

  Uso de antiarrítmico Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

q
u
a
rt

a
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 17 14 31 

54,8% 40,0% 47,0% 

Fora 14 21 35 

45,2% 60,0% 53,0% 

Total  31 35 66 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,228 OR: 1,82 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

A Tabela 12a apresenta as medidas de associação entre uso de 

antiarrítmico e status do INR alvo, por ocasião da quarta consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe do uso de antiarrítmicos 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe do uso de antiarrítmicos 

Como o p-valor de 0,228 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR dentro do 

alvo independe do uso de antiarrítmicos. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis 

em apreço verificou-se que o fato de usar antiarrítmico aumenta em 82% a 

chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos indivíduos 

sem uso de antiarrítmico durante a quarta consulta, embora sem significância 

estatística. 

Tabela 12b - Associação do uso regular de bebida alcoólica 
com alvo terapêutico de INR de quarta consulta 
entre pacientes portadores de FA em uso 
regular de varfarina acompanhados pelo ACO 
do INC, Niterói, 2012 

  Uso regular de álcool Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

q
u
a
rt

a
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 11 20 31 

61,1% 41,7% 47,0% 

Fora 7 28 35 

38,9% 58,3% 53,0% 

Total  18 48 66 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,159 OR: 2,2 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 
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A Tabela 12b apresenta as medidas de associação entre a ingestão regular 

de álcool e status do INR alvo, por ocasião da quarta consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe da ingestão regular de álcool 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe da ingestão regular de álcool 

Como o p-valor de 0,159 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR fora do alvo 

independe do uso regular de álcool por ocasião da quarta consulta. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis em 

apreço verificou-se que o consumo regular de bebida alcoólica aumenta em 2,2 

vezes as chances de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos 

indivíduos sem ingestão regular de bebida alcoólica durante a quarta consulta, 

embora sem significância estatística. 

Tabela 13a - Associação do uso de antiarrítmico com alvo 
terapêutico de INR de quinta consulta entre 
pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

  Uso de antiarrítmico Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

q
u
in

ta
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 9 8 17 

40,9% 34,8% 37,8% 

Fora 13 15 28 

59,1% 65,2% 62,2% 

Total  23 23 45 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,672 OR: 1,3 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

A Tabela 13a apresenta as medidas de associação entre uso de 

antiarrítmico e status do INR alvo, por ocasião da quinta consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe do uso de antiarrítmicos 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe do uso de antiarrítmicos 

Como o p-valor de 0,672 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR dentro do 

alvo independe do uso de antiarrítmicos. 
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No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis 

em apreço verificou-se que o fato de usar antiarrítmico aumenta em 32% a 

chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos indivíduos 

sem uso de antiarrítmico durante a quinta consulta, embora sem significância 

estatística. 

Tabela 13b - Associação do uso regular de bebida alcoólica 
com alvo terapêutico de INR de quinta consulta 
entre pacientes portadores de FA em uso 
regular de varfarina acompanhados pelo ACO 
do INC, Niterói, 2012 

  Uso regular de álcool Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

q
u
in

ta
 

c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 1 16 17 

10,0% 45,7% 37,8% 

Fora 9 19 28 

90,0% 54,3% 62,2% 

Total  10 35 45 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fischer: 0,064  OR: 0,13 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

A Tabela 13b apresenta as medidas de associação entre a ingestão regular 

de álcool e status do INR alvo, por ocasião da quinta consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe da ingestão regular de álcool 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe da ingestão regular de álcool 

Como o p-valor de 0,064 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR dentro do 

alvo independe do uso regular de álcool por ocasião da quinta consulta. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis em 

apreço verificou-se que o consumo regular de bebida alcoólica implica numa 

redução das chances (87%) de ocorrência de INR dentro do alvo, quando 

comparado aos indivíduos sem ingestão regular de bebida alcoólica durante a 

quinta consulta, embora sem significância estatística. 

A Tabela 14a apresenta as medidas de associação entre uso de 

antiarrítmico e status do INR alvo, por ocasião da sexta consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe do uso de antiarrítmicos 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe do uso de antiarrítmicos 
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Como o p-valor de 0,552 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR dentro do 

alvo independe do uso de antiarrítmicos. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis 

em apreço verificou-se que o fato de usar antiarrítmico aumenta em 67% a 

chance de ocorrência de INR dentro do alvo, quando comparado aos indivíduos 

sem uso de antiarrítmico durante a sexta consulta, embora sem significância 

estatística. 

Tabela 14a - Associação do uso de antiarrítmico com alvo 
terapêutico de INR de sexta consulta entre 
pacientes portadores de FA em uso regular de 
varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

  Uso de antiarrítmico Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

s
e
x
ta

 
c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 8 6 14 

66,7% 54,5% 60,9% 

Fora 4 5 9 

33,3% 45,5% 39,1% 

Total  12 11 23 

100,0% 100,0% 100,0% 

X
2
: 0,552 OR: 1,67 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

A Tabela 14b apresenta as medidas de associação entre a ingestão regular 

de álcool e status do INR alvo, por ocasião da quinta consulta. 

 H0: o status do INR fora do alvo independe da ingestão regular de álcool 

 HA: o status do INR fora do alvo não independe da ingestão regular de álcool 

Como o p-valor de 0,643 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o status do INR dentro do 

alvo independe do uso regular de álcool por ocasião da sexta consulta. 

No que concerne ao cálculo da razão de chances (OR) entre as variáveis 

em apreço verificou-se que o consumo regular de bebida alcoólica implica numa 

redução das chances (45%) de ocorrência de INR dentro do alvo, quando 

comparado aos indivíduos sem ingestão regular de bebida alcoólica durante a 

sexta consulta, embora sem significância estatística. 
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Tabela 14b - Associação do uso regular de bebida alcoólica 
com alvo terapêutico de INR de sexta consulta 
entre pacientes portadores de FA em uso 
regular de varfarina acompanhados pelo ACO 
do INC, Niterói, 2012 

  Uso regular de álcool Total 

  sim não 

IN
R

 d
e
  

s
e
x
ta

 
c
o
n
s
u
lt
a
 Dentro 3 11 14 

50,0% 64,7% 60,9% 

Fora 3 6 9 

50,0% 35,3% 39,1% 

Total  6 17 23 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fischer: 0,643 OR: 0,55 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de 
pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

4.4 O INR ao longo das consultas e entrevistas 
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Gráfico 11 - Status do INR entre a primeira e sexta consulta entre pacientes portadores de FA 
em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

Com relação ao Gráfico 11 e 12 pode-se verificar que entre a primeira e 

segunda consulta os INR encontram-se na grande maioria fora do alvo 

terapêutico. Segue-se de uma fase de estabilização entre a terceira e quinta 

consulta e, a partir de então, o INR dentro do alvo passa a ser mais prevalente, 

contudo, as generalizações são prejudicadas devido a perda de seguimento 
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Gráfico 12 - Status do INR entre a primeira e oitava consulta entre pacientes portadores de FA 
em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

Ao calcular as medidas de tendência central utilizando amostras pareadas 

dos INR pareados com as consultas percebe-se que na média das seis consultas 

analisadas os pacientes apresentam INR dentro do alvo terapêutico para FA. 

Esta observação é relevante porque vem de encontro à missão do 

ambulatório de anticoagulação do INC, que tem por finalidade a adequação da 

terapêutica dos pacientes portadores de FA. 

Quadro 2 - Tendência central e dispersão de amostras pareadas de consultas 
entre pacientes portadores de FA em uso regular de varfarina 
acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

 Média n Desvio padrão Erro padrão médio 

INR Consulta 1 2,865 72 1,7422 ,2053 

INR Consulta 2 2,618 72 1,5456 ,1821 

INR Consulta 2 2,618 71 1,5566 ,1847 

INR Consulta 3 2,693 71 1,8213 ,2162 

INR Consulta 3 2,676 66 1,8781 ,2312 

INR Consulta 4 2,608 66 1,0605 ,1305 

INR Consulta 4 2,660 45 1,2046 ,1796 

INR Consulta 5 2,842 45 1,7789 ,2652 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados pelo 
ACO, INC, RJ 

O Quadro 3 apresenta a correlação entre o INR entre pares de consultas. 

Nota-se redução no número de pacientes durante o desenvolvimento da 
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pesquisa, este fato se deve ao tempo de acompanhamento que foi entre agosto 

de 2011 e junho de 2012. 

Entre a consulta 1 e a consulta 2 verifica-se uma correlação positiva fraca 

(r=0,361) com significância estatística (p=0,02). Entre a consulta 4 e a consulta 5 

verifica-se uma correlação positiva moderada (r=0,466) com significância 

estatística (p=0,01). 

Quadro 3 - Correlações de amostras pareadas por consultas entre 
pacientes portadores de FA em uso regular de varfarina 
acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

Pares de INR Correlacionados n r sig 

INR Consulta 1 X INR Consulta 2 72 ,361 ,002 

INR Consulta 2 X INR Consulta 3 71 ,088 ,464 

INR Consulta 3 X INR Consulta 4 66 ,008 ,950 

INR Consulta 4 X INR Consulta 5 45 ,466 ,001 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes 
acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

O Quadro 4 apresenta os valores médios de INR entre os pares de 

consulta (primeira-segunda, segunda-terceira, terceira-quarta, quarta-quinta), 

quando foram testadas quanto a comparação do INR médio. 

INR Consulta 1 X INR Consulta 2 

 H0: o INR médio da consulta 1 é igual ao INR médio da consulta 2 

 HA: o INR médio da consulta 1 é diferente ao INR médio da consulta 2 

Como o p-valor de 0,265 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o INR médio entre a consulta 

1 e a consulta 2 não difere estatisticamente. 

INR Consulta 2 X INR Consulta 3 

 H0: o INR médio da consulta 2 é igual ao INR médio da consulta 3 

 HA: o INR médio da consulta 2 é diferente ao INR médio da consulta 3 

Como o p-valor de 0,784 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o INR médio entre a consulta 

2 e a consulta 3 não difere estatisticamente. 
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INR Consulta 3 X INR Consulta 4 

 H0: o INR médio da consulta 3 é igual ao INR médio da consulta 4 

 HA: o INR médio da consulta 3 é diferente ao INR médio da consulta 4 

Como o p-valor de 0,797 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o INR médio entre a consulta 

3 e a consulta 4 não difere estatisticamente. 

INR Consulta 4 X INR Consulta 5 

 H0: o INR médio da consulta 4 é igual ao INR médio da consulta 5 

 HA: o INR médio da consulta 4 é diferente ao INR médio da consulta 5 

Como o p-valor de 0,454 calculado é superior ao α preestabelecido de 0,05 

conclui-se que na amostra em apreço não há indícios suficientes para se rejeitar a 

hipótese nula, portanto, para o trabalho em questão o INR médio entre a consulta 

4 e a consulta 5 não difere estatisticamente. 

Logo, pode-se afirmar que as médias das consultas não foram alteradas ao 

longo do tempo. 

Cabe ressaltar que as orientações recebidas pelo paciente no decorrer do 

tratamento são pertinentes embora tenham sido de grande importância, não 

impactaram na estabilidade do INR no decurso das consultas. 

Quadro 4 - Teste t para comparação de médias de amostras pareadas por consultas entre pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

 Diferenças pareadas    

    95% IC da 
diferença 

   

Pares de INR Correlacionados Média DP EPM inf sup t GL Sig bi 

INR Consulta 1 X INR Consulta 2 ,2472 1,8656 ,2199 -,1912 ,6856 1,124 71 ,265 

INR Consulta 2 X INR Consulta 3 -,0746 2,2890 ,2717 -,6165 ,4672 -,275 70 ,784 

INR Consulta 3 X INR Consulta 4 ,0682 2,1496 ,2646 -,4602 ,5966 ,258 65 ,797 

INR Consulta 4 X INR Consulta 5 -,1822 1,6181 ,2412 -,6684 ,3039 -,755 44 ,454 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 
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Gráfico 13 - Número da consulta em que foi aplicada a entrevista entre pacientes 
portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do 
INC, Niterói, 2012 

O Gráfico 13 apresenta em que momento da pesquisa foi aplicado o 

formulário de entrevista com os pacientes, 70,83% dos questionários foram 

aplicados na segunda consulta do paciente no ambulatório de 

anticoagulação,15,28% na terceira consulta, 6,94% na quarta consulta todos 

foram entrevistados até a quarta consulta, o que propiciou a testagem do 

conhecimento desta clientela sobre o seu tratamento. 

Os Gráficos 14,15,e 16 analisam o INR médio em três subgrupos distintos. 

Gráfico 14 (entrevista na segunda consulta), Gráfico 15 (entrevista na terceira 

consulta) e Gráfico 16 (entrevista na quarta consulta). 

Comparativamente, o subgrupo de quarta consulta (Gráfico 16) foi aquele 

que se apresentou mais estável no que se refere ao INR alvo, contudo, a análise 

é prejudicada pela perda de seguimento (n = 5). 
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Gráfico 14 - INR médio no subgrupo de pacientes (n=51) portadores de FA em uso regular de 
varfarina, entrevistados durante a segunda consulta no ACO do INC, Niterói, 2012 

 

Gráfico 15 - INR médio no subgrupo de pacientes (n=11) portadores de FA em uso regular de 
varfarina, entrevistados durante a terceira consulta no ACO do INC, Niterói, 2012 
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Gráfico 16 - INR médio no subgrupo de pacientes (n=5) portadores de FA em uso regular de 
varfarina, entrevistados durante a quarta consulta no ACO do INC, Niterói, 2012 

O Quadro 5 apresenta quantas e quais observações foram relacionadas ao 

INR dentro e fora do alvo terapêutico ao longo das consultas. 

As intercorrências apresentadas são classificadas como eventos 

hemorrágicos leves,em última análise  no decorrer da pesquisa, pode-se verificar 

que não houve nenhum desfecho hemorrágico grave e nenhum evento trombótico 

que comprometesse a segurança do tratamento e dos pacientes em uso da 

varfarina. 

Na segunda consulta foram registrados 13 equimoses e hematúria, na 

terceira 8 equimoses, na quarta 3 hematomas e 9 equimoses, na quinta 15 

equimoses, na sexta 7 equimoses e 3 equimoses e hematúria. 
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Quadro 5 - Observações registradas da primeira a sexta consulta entre pacientes portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

 

Status INR 
Consulta 1 

Status INR 
Consulta 2 

Status INR 
Consulta 3 

Status INR 
Consulta 4 

Status INR 
Consulta 5 

Status INR 
Consulta 6 Status INR Total 

fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro Total 

INR 
fora X 
clinica 

O
b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s
 n

a
 C

o
n
s
u
lt
a
 2

 

aumento de PA e síncope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

descompensação cardíaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

dose abaixo da prescrita 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 2 5 60% 

equimose 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 1 8 3 11 73% 

extração dentária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria + equimoses 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 6 83% 

ingestão excessiva de folhosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

medicamento associado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

náuseas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

parestesia 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5 1 6 83% 

um dia ou mais dias sem tomar na ultima semana 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 2 6 67% 

uso eventual de álcool 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 1 6 83% 

cãimbras 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 5 20% 

suspensão do tratamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

baixa ingestão de folhosos 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 5 100% 

nenhuma 48 15 43 20 31 31 31 26 21 15 6 12 180 119 299 60% 

ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

SUBTOTAL 6 3 9 0 7 2 4 5 7 2 3 2 36 14 50 72% 

n 72 72 71 66 45 23 
 

0 ND 

 

continua... 
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continuação... 

Quadro 5 - Observações registradas da primeira a sexta consulta entre pacientes portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

 

Status INR 
Consulta 1 

Status INR 
Consulta 2 

Status INR 
Consulta 3 

Status INR 
Consulta 4 

Status INR 
Consulta 5 

Status INR 
Consulta 6 Status INR Total 

fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro Total 

INR 
fora X 
clinica 

O
b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s
 n

a
 C

o
n
s
u
lt
a
 3

 

aumento de PA e síncope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

baixa ingestão de folhosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

cãimbras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

descompensação cardíaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

dose abaixo da prescrita 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 5 60% 

equimose 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 8 5 13 62% 

extração dentária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria + equimoses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

ingestão excessiva de folhosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

medicamento associado 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5 1 6 83% 

náuseas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

parestesia 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 25% 

suspensão do tratamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

um dia ou mais dias sem tomar na ultima semana 2 1 2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 9 3 12 75% 

uso eventual de álcool 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 11 1 12 92% 

nenhuma 47 13 45 15 28 32 28 27 23 17 7 13 178 117 295 60% 

ND 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 50% 

SUBTOTAL 6 5 7 4 10 1 7 4 5 0 2 1 37 15 52 71% 

n 72 
 

71 
 

71 
 

66 
 

45 
 

23 
   

0 ND 

continua... 
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continuação... 

Quadro 5 - Observações registradas da primeira a sexta consulta entre pacientes portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

 

Status INR 
Consulta 1 

Status INR 
Consulta 2 

Status INR 
Consulta 3 

Status INR 
Consulta 4 

Status INR 
Consulta 5 

Status INR 
Consulta 6 Status INR Total 

fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro Total 

INR 
fora X 
clinica 

O
b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s
 n

a
 C

o
n
s
u
lt
a
 4

 

aumento de PA e síncope 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 6 100% 

descompensação cardíaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

dose abaixo da prescrita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

equimose 1 2 1 2 3 0 2 1 2 0 0 1 9 6 15 60% 

extração dentária 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 2 6 67% 

hematoma 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 2 5 60% 

hematúria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria + equimoses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

ingestão excessiva de folhosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

medicamento associado 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 6 83% 

náuseas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

parestesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

um dia ou mais dias sem tomar na ultima semana 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 4 75% 

uso eventual de álcool 2 1 2 1 1 2 2 1 3 0 2 1 12 6 18 67% 

cãimbras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

suspensão do tratamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

baixa ingestão de folhosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

nenhuma 42 14 43 13 31 25 26 29 20 16 5 11 167 108 275 61% 

ND 3 1 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 6 6 12 50% 

SUBTOTAL 8 3 7 4 6 5 9 2 8 1 4 3 42 18 60 70% 

n 70 
 

69 
 

68 
 

66 
 

45 
 

23 
   

0 ND 

continua... 
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continuação... 

Quadro 5 - Observações registradas da primeira a sexta consulta entre pacientes portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

 

Status INR 
Consulta 1 

Status INR 
Consulta 2 

Status INR 
Consulta 3 

Status INR 
Consulta 4 

Status INR 
Consulta 5 

Status INR 
Consulta 6 Status INR Total 

fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro Total 

INR 
fora X 
clinica 

O
b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s
 n

a
 C

o
n
s
u
lt
a
 5

 

aumento de PA e síncope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

descompensação cardíaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

dose abaixo da prescrita 2 0 2 0 2 0 1 1 2 0 1 1 10 2 12 83% 

equimose 3 0 2 1 2 1 3 0 3 0 2 1 15 3 18 83% 

extração dentária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria + equimoses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

ingestão excessiva de folhosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

medicamento associado 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 2 6 67% 

náuseas 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 6 83% 

parestesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

um dia ou mais dias sem tomar na ultima semana 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4 2 6 67% 

uso eventual de álcool 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 2 6 67% 

suspensão do tratamento 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 4 50% 

cãimbras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

baixa ingestão de folhosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

nenhuma 24 12 28 8 21 15 20 16 19 17 4 10 116 78 194 60% 

ND 5 2 4 3 2 5 2 4 0 0 0 0 13 14 27 48% 

SUBTOTAL 10 0 8 2 5 5 7 3 9 0 5 4 44 14 58 76% 

n 51 
 

50 
 

48 
 

48 
 

45 
 

23 
   

0 ND 

continua... 
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O
b
s
e
rv

a
ç
õ
e
s
 n

a
 C

o
n
s
u
lt
a
 6

 

aumento de PA e síncope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

descompensação cardíaca 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 6 83% 

dose abaixo da prescrita 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5 1 6 83% 

equimose 2 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 7 5 12 58% 

extração dentária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

hematúria + equimoses 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 3 6 50% 

ingestão excessiva de folhosos 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 2 6 67% 

medicamento associado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

náuseas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

parestesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

um dia ou mais dias sem tomar na ultima semana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

uso eventual de álcool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

suspensão do tratamento 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 5 100% 

cãimbras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

baixa ingestão de folhosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

nenhuma 12 5 13 4 11 6 10 7 15 2 5 12 66 36 102 65% 

ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ND 

SUBTOTAL 7 0 6 1 3 4 3 4 6 1 4 2 29 12 41 71% 

n 24 
 

24 
 

24 
 

24 
 

24 
 

23 
   

0 ND 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 

continuação... 

Quadro 5 - Observações registradas da primeira a sexta consulta entre pacientes portadores de FA em uso regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, 
Niterói, 2012 

 

Status INR 
Consulta 1 

Status INR 
Consulta 2 

Status INR 
Consulta 3 

Status INR 
Consulta 4 

Status INR 
Consulta 5 

Status INR 
Consulta 6 Status INR Total 

fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro fora dentro Total 

INR 
fora X 
clinica 
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4.5 Resultados das entrevistas 

Pergunta original: Quais os medicamentos que você usa diariamente? 

 

Gráfico 17 - Frequência de citação da varfarina como medicamento de uso diário entre 
portadores de FA em uso regular de varfarina, acompanhados pelo no ACO do 
INC, Niterói, 2012 

Pergunta original: Desses medicamentos que você citou tem algum que você julgue mais importante ou que 

não deixa de tomar nunca? Qual? 

 

Gráfico 18 - Relevância da varfarina comparada a outros medicamentos de uso diário entre 
portadores de FA em uso regular de varfarina, acompanhados pelo no ACO do 
INC, Niterói, 2012 
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44
61%

28
39%

Qual a finalidade do anticoagulante?

Afinar o sangue

Outras

Pergunta original: Para que serve o anticoagulante ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta original: Qual o horário que você toma o anticoagulante? 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

Gráfico 19 - Finalidade da varfarina segundo portadores de FA em uso regular de varfarina, 
acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 

Gráfico 20 - Horário de tomada do anticoagulante segundo portadores de FA em uso regular 
de varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 
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Pergunta original: Se você esqueceu de tomar o anticoagulante o que você faz no dia seguinte? 

 

Pergunta original: Em razão do uso do anticoagulante que você usa, existe algum cuidado no seu dia a dia 

para evitar complicações decorrentes do uso desse medicamento? Quais? 

 
 

 

 

 

 

 
  

Gráfico 21 - Ações em caso de esquecimento da tomada de uma dose do anticoagulante 
segundo portadores de FA em uso regular de varfarina, acompanhados pelo no 
ACO do INC, Niterói, 2012 

Gráfico 22 - Ações a serem evitadas em caso de esquecimento da tomada de uma dose do 
anticoagulante segundo portadores de FA em uso regular de varfarina, 
acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 
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Pergunta original: Você sabe qual o seu INR alvo? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pergunta original: Com que frequência você vem ao ambulatório e colhe o TAP? 
 

 
 

 

 

Gráfico 23 - Autoconhecimento do INR alvo segundo portadores de FA em uso regular de 
varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 

Gráfico 24 - Frequência de coleta do TAP segundo portadores de FA em uso regular de 
varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 
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Pergunta original: Se o INR estiver acima do desejado, seu sangue estará: 

 
 

 

 

 

 
 

 

Pergunta original: Se o INR estiver acima do desejado seu sangue estará coagulando menos (mais fino), isso 

significa que: 
 

 
 

 

 

 

  

Gráfico 25 - Significado sanguíneo do INR acima do alvo segundo portadores de FA em uso 
regular de varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 

Gráfico 26 - Significado para o corpo do INR acima do alvo segundo portadores de FA em uso 
regular de varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 
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Pergunta original: Se o INR estiver abaixo do alvo desejado estará coagulando mais (mais grosso), significa 

que: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta original: Caso você venha a apresentar qualquer anormalidade como sangramentos, manchas 

roxas, mudar algum remédio o que você faz com relação ao uso do anticoagulante? 
 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 27 - Significado para o sangue de INR abaixo do alvo segundo portadores de FA em 
uso regular de varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 

Gráfico 28 - Ações adotadas em caso de sangramento segundo portadores de FA em uso 
regular de varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 
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Pergunta original: As folhas verdes (alimentos) podem interferir na ação do anticoagulante? 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Pergunta original: Com que frequência você come folhas verdes? 
 

 
 

 

 

 

  

Gráfico 29 - Efeito dos vegetais folhosos segundo portadores de FA em uso regular de 
varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 

Gráfico 30 - Frequência de ingesta semanal de vegetais folhosos segundo portadores de FA 
em uso regular de varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 
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Pergunta original: O conteúdo dessa entrevista está contido no verso do resultado do seu exame de INR 

“Guia do anticoagulante oral” você tem hábito de ler estas orientações? 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 31 - Opiniões sobre o Guia de Anticoagulação Oral segundo portadores de FA em uso 
regular de varfarina, acompanhados pelo no ACO do INC, Niterói, 2012 
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4.6 Da questão aberta da entrevista 

Abaixo quadro com um compilado das principais atividades informadas. 
Quadro X - Compilado de respostas das atividades diárias informadas por portadores de FA em uso 

regular de varfarina acompanhados pelo ACO do INC, Niterói, 2012 

A minha vida mudou muito, aposentei, fiquei doente e me sinto muito parado 
A noite toma uma cerveja 
Acorda cedo toma café e vai para a loja que é sua, trabalha só pela manhã, a tarde joga carta na praça 
Acorda, toma café, faz o serviço doméstico. Vai a missa domingo 
Acordo, tomo meu café e vou para a academia depois vou trabalhar no escritório, sou advogado  ainda trabalho, 
mas um pouco mais devagar 
Adoro churrasco fim de semana e bebo todas, durante a semana pego leve 
Caminha pela manhã depois faz o almoço cuida da casa 
Cuida dos pássaros, varre o quintal e após o almoço tira um cochilo 
Cuido da casa bem devagarzinho e faço crochê me distraio desta forma, já estou velha 
Cuido da casa e dos meus filhos já adultos 
Diariamente vou ao trabalho e a noite vou a escola, estudo um pouco para melhorar de vida 
Dirigi táxi de 2ª à 6ª feira, sábado e domingo descansa e vai visitar os filhos casados 
Durante a semana acordo e vou trabalhar, no fim de semana me divirto com os amigos e bebo minha cervejinha, 
mas não deixo de tomar os remédios 
Durante a semana vou ao trabalho e final de semana descanso, com minha família 

Durmo pouco, acordo várias vezes, me sinto muito cansado, desanimado 
Estou muito limitado depois que tive o problema, até minha vida sexual acabou, fico triste 
Faço todo o serviço doméstico não me canso 
Faço tudo que o médico manda sigo a dieta direitinho e tomo todos os remédios 
Faz os serviços domésticos e cuida da neta 
Fica muito parada reclama que gostaria de trabalhar, mas não aguenta se sente fraca 
Hoje faço muito pouco, minha vida ficou muito monótona, perdi a saúde e a vontade de viver  
Me sinto inútil, gostaria de trabalhar fora, depois que adoeci fiquei muito parado 
Meu dia a dia é mais lento atualmente, antes eu corria mais, agora que o coração me assustou pego mais leve 
Meu dia a dia é muito agitado, ainda trabalho muito, fim de semana descanso e cuido das plantas  
Meu dia a dia é muito corrido, ainda trabalho sou cabeleireira e tenho que me virar  
Meu dia a dia é muito monótono, me canso a toa, o que me anima um pouco é quando vou buscar meu netinho na 
escola 
Meu dia a dia é muito parado, desde que me aposentei ficou muito monótono e aí o coração resolveu encrencar  
Meu dia a dia é normal, cuido dos cachorros e faço compras, e fim de semana fico com minha filha, adoro comer a 
feijoada que ela faz, escapo da dieta 
Meu dia a dia é normal, faço o trabalho da casa e cuido dos meus bichinhos, cachorro e o gato 
Meu dia a dia é normal, mas as atividades são mais lentas até àquelas.com as mulheres 

Não faço nada demais durante a semana e domingo vou almoçar com os filhos 
Não tenho força para trabalhar, me sinto velho acabado 
O dia todo no comércio, a noite vai para casa e alguns dias vai a Igreja 
Pela manhã tomo café e vou fazer minha caminhada, fico bem depois dela, no início foi difícil, tinha medo de passar 
mal, agora me sinto bem melhor 
Que bom falar com você estava com dúvida, pois estou com manchas rochas e me disseram que está em greve o 
hospital.recebeu orientação para ir ao ambulatório 
Quero ficar bom logo, essa vida de tomar remédios é muito desanimadora, tenho muita esperança de melhorar logo 
Sente muita falta do trabalho, era caminhoneiro, depois do infarto não pôde mais pegar a estrada, fica triste por isso 
Sou muito agitada, não ligo para o coração, após o dia de trabalho, vou para aula de dança 3 vezes por semana 
Sou triste demais, porque fico cansada quando vou varrer a casa e quase não faço nada em casa 
Tenho acordado com um pouco de tonteira, parei a caminhada, vou ao médico semana que vem 
Tenho muita dificuldade em caminhadas mais distantes, vou sempre por perto, fico muito em casa 
Todos os dias  caminho com as amigas da vizinhança e depois cuida casa e dos meus cachorros  
Todos os dias pela manhã vou caminhar e depois vou a Igreja Para a missa das 8h, depois volto para casa e faço 
minha comidinha, moro sozinha, tenho poucas atividades 
Toma os remédios da manhã, toma café e vai trabalhar 
Toma uma taça de vinho na hora do almoço 

Trabalho a semana toda fim de semana bebo todas 
Trabalho de trocador de ônibus, era motorista, mas depois que tive o problema no coração diminuí o ritmo e fui 
remanejado de atividade 
Trabalho pouco agora e fico muito a toa tomando minha cervejinha 
Trabalho pouco, ainda vou fazendo alguma coisa, e caminho três vezes na semana 
Vou a academia pela manhã e a tarde vou cuidar do meu neto, fim de semana eu vou a praia ou ao cinema 
Vou para o trabalho e a noite faço um pouco de exercício danço e malho devagar 

Fonte: Banco de dados, entrevista e exame físico de pacientes acompanhados pelo ACO, INC, RJ 
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Não obstante a quantidade e participação dos pesquisados quanto a essa 

questão, dada a diversidade de informações não foi possível a realização de 

cálculos estatísticos que permitam generalizações no sentido de se 

estabelecerem como fatores de risco ou proteção para a ocorrência dos 

desfechos propostos. 

Ao se analisar o padrão de resposta informada sobre as atividades diárias 

dos participantes da pesquisa, observou-se que seus relatos dão conta de certa 

dificuldade na realização das suas tarefas, o que gera insatisfação desta clientela, 

uns admitem estar limitados pela idade , outros atribuem a doença. A maioria 

encontra-se fora do mercado de trabalho, alguns que ainda permanecem na ativa, 

referem ter reduzido sua jornada de trabalho, indicam que após adoecerem 

repensaram sobre a sua vida e resolveram dar mais apreço ao cuidado de si. 

Em todos os relatados, a principal observação foi quanto a viver mais com 

melhor qualidade. Percebe-se que é uma clientela que luta para viver melhor, 

ainda que com limitações físicas, todos se demonstraram otimistas e envolvidos 

no empoderamento do seu auto cuidado, afirmam que vão as consultas com 

periodicidade e seguem as orientações com esmero. 

Pode-se afirmar que o convívio entre os pares em sala de espera do 

ambulatório, a rotina quase que mensal de ter acompanhamento de saúde, os 

encoraja para adequação e adesão ao tratamento. 

A percepção do pesquisador quanto à esta clientela é de que os pacientes 

deste ambulatório tem afinidade com o programa e colocam nele suas 

expectativas para a melhoria da sua qualidade de vida. 
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5 Discussão 

O fenômeno do envelhecimento populacional é uma constatação atual, que 

ocorre mundialmente. 

O desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para a saúde, a 

evolução da ciência, melhorias das condições sanitárias e melhorias da saúde 

pública,com a facilitação do acesso ao atendimento de saúde, sobre todos os 

aspectos, permitiram o aumento da expectativa de vida. 

Neste contexto as doenças cardiovasculares tem se mostrado bastante 

presentes no cotidiano desta população, que vive mais e consequentemente 

adoece mais. 

A população idosa brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), encontra-se por volta de 18 milhões, a projeção 

para 2020 é de sermos o sexto país do mundo em número de idosos. 

Desta forma a saúde pública brasileira precisa estar atenta a estes 

números e agir rapidamente no planejamento estratégico de ações que venham 

contemplar este nicho da sociedade. 

As universidades necessitam formar e capacitar profissionais para estas 

especialidades geriatria e gerontologia, visto que a característica da população 

tem demonstrado para este novo perfil.  

Nossos governantes e administradores precisam imediatamente expandir a 

rede de atendimento de saúde pública, criar novas modalidades de 

acompanhamento além do hospitalar, torná-lo de acesso fácil e eficaz. 

Os serviços de saúde necessitam maior adequação sobre os aspectos  

físicos, estruturais e no preparo e desenvolvimento de seus profissionais para 

atender as demandas deste seguimento da população brasileira. 

Como a incidência de fibrilação atrial aumenta com a idade, há 

necessidade de implantar ações que permitam o equilíbrio e o controle para os 

riscos a que esta população está exposta como o acidente vascular encefálico 

(AVE) e grandes hemorragias devido a terapêutica utilizada.A anticoagulação oral 

é um tratamento que torna-se cada vez mais crítico em pacientes idosos(1). 
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O estudo demonstrou ao traçar o perfil dos seus participantes que a 

clientela portadora de fibrilação atrial pode ser caracterizada como idosa, o que 

condiz com a literatura. 

Cabe ao sistema de saúde e a sociedade discutir e intervir para que a 

situação vivenciada por esta população seja administrada de forma adequada.  

É necessário a criação de novos locais para o acompanhamento desses 

indivíduos, viabilizar atendimento rápido e próximo a sua residência, propiciar 

condições para melhoria no atendimento e qualidade de vida destes pacientes. 

No que tange a hipertensão arterial sistêmica e as doenças 

cardiovasculares no Brasil e no mundo, a estimativa desta doença na população  

adulta de acordo com o Ministério da Saúde em (1991) e o IBGE no censo 

populacional de 1991 foi de 15%. Entretanto, taxas mais elevadas foram 

encontradas nos estudos transversais no Rio de Janeiro em 1990 e no Estado de 

São Paulo 25%(45). 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerado um 

dos principais fatores de risco e um dos mais importantes problemas de saúde 

pública. A mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com 

a elevação da pressão arterial a partir de 115/75mmHg de forma linear, contínua 

e independente(45). 

Em 2001 estimou-se que cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram 

atribuídas à elevação da PA (54% por acidente vascular encefálico AVE e 47% 

por doença isquêmica do coração) prevalência ajustada por idade (30-69 anos) foi 

de 7,6%, com variação de 5 a 10% de acordo com a capital brasileira avaliada(45). 

Dos fatores de risco identificados para elevação do índice de hipertensão 

arterial dentre os mais prevalecentes e mais graves foram encontrados na 

população de etnia negra. Um estudo realizado no Hospital Universitário Antonio 

Pedro foi evidenciado que dos 230 sujeitos da pesquisa, 79 declarados preto-

pardos dos quais 25,3% são estudantes, 67,1% profissionais/ocupacionais, 79,8% 

mulheres, 60,7% adultos jovens (18-35 anos), 36,7% são de cor preta, e 63,3 por 

cento pardos(46). 

O que vem legitimar os achados deste estudo. Foram cruzados dados 

referentes à cor informada (etnia) e hipertensão arterial, e constatado que dos 72 
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participantes na pesquisa, 6% declaravam-se da cor preta,28,2% cor branca,12% 

cor parda,e são hipertensos, quando correlacionados estes dados, encontramos 

40% com hipertensão arterial e cor preta.  

Este achado vem reafirmar estudos anteriores que em suas análises, 

demonstram como forte indicadores de fator de risco para hipertensão arterial, a 

etnia negra, tendo surgido com maior incidência. Estes estudos apontam como 

sugestão a necessidade da criação de programas de detecção e prevenção da 

hipertensão arterial e seus fatores(46). 

Sabendo-se que a anticoagulação oral é o tratamento indicado na fibrilação 

atrial,e a droga habitualmente utilizada é a varfarina  por ser esta terapêutica  ser 

de difícil controle, é recomendado um acompanhamento individualizado e o mais 

efetivo possível, com implementação de medidas que minimizem os fatores de 

risco para intercorrências hemorrágicas ou tromboembólicas(5). 

A varfarina é utilizada com a finalidade de diminuir a coagulação do sangue 

para reduzir morbidades e mortalidades decorrentes de trombos sangüíneos, 

responsáveis por problemas como infarto agudo do miocárdio, trombose venosa 

profunda, tromboembolismo pulmonar e acidente vascular cerebral(43). 

No entanto, é necessário que o paciente esteja apto para aderir ao 

tratamento, necessitam de acompanhamento clínico e laboratorial rigoroso para 

avaliação tanto médica quanto de enfermagem, sabendo estes controlar possíveis 

complicações hemorrágicas. Muitas dessas complicações decorrem do uso do 

anticoagulante, da baixa adesão ao tratamento(43). 

Surge no mercado a droga dabigatran, com indicação para o tratamento 

em pacientes com fibrilação atrial, dabigatran dada a uma dose de 110 mg foi 

evidenciado redução nas taxas eventos tromboembóliacos sistémica que eram 

semelhantes aos associados , a varfarina, assim como as taxas mais baixas de 

hemorragia grave(44). Esta nova droga não é acompanhada por resposta 

laboratorial, seu acompanhamento é clínico na varfarina que se analisa o INR e 

correlaciona-se com a dose e necessita de um controle mais a rigorosoe contínuo. 

Assim sendo, se faz necessário a realização de novos estudos que 

comparem a eficácia desta nova droga dabigatran com varfarina. Esta pesquisa 

pode servir de subsídio para um novo estudo comparativo entre a terapêutica com 
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a varfarina e a nova droga dabigatran em pacientes portadores de fibrilação atrial 

para demostrar a eficácia das duas medicações podendo ser desenvolvida 

posteriormente. 

Emerge desta nova perspectiva de tratamento para os pacientes 

portadores de fibrilação atrial, uma situação de fragilidade, distante de atender a 

demanda desta clientela, pois ainda é uma droga com custo elevado e não 

disponibilizada pelas redes públicas. 

Com relação aos resultados apresentados nesta pesquisa, no que se refere 

ao perfil sócio econômico e demográfico dos pacientes acompanhados no 

ambulatório de anticoagulação oral do INC, participaram da pesquisa 72 

indivíduos. 

Constatou-se que não houve diferença representativa entre o sexo, a faixa 

etária que prevaleceu acima de 51 anos, quanto à situação conjugal os casados e 

viúvos foram a maioria, na escolaridade, fundamental incompleto e a renda 

familiar foi de 1 a 2 salários mínimos. 

No que tange a hipertensão arterial sistêmica e as doenças 

cardiovasculares no Brasil e no mundo, a estimativa desta doença na população  

adulta de acordo com o Ministério da Saúde em (1991) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística no censo populacional de1991 foi de 15%. Entretanto, 

taxas mais elevadas foram encontradas nos estudos transversais no Rio de 

Janeiro em 1990 e no Estado de São Paulo 25%. 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, é considerado um 

dos principais fatores de risco e um dos mais importantes problemas de saúde 

pública. A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta 

progressivamente com a elevação da pressão arterial (PA) a partir de 

115/75mmHg de forma linear, contínua e independente. 

Em 2001,estimou-se que cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram 

atribuídas à elevação da PA (54% por acidente vascular encefálico AVE e 47% 

por doença isquêmica do coração) prevalência ajustada por idade (30-69 anos) foi 

de 7,6%, com variação de 5 a 10% de acordo com a capital brasileira avaliada(45). 

Dos fatores de risco identificados para elevação do índice de hipertensão 

arterial dentre os mais prevalecentes e mais graves foram encontrados na 
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população de etnia negra. Um estudo realizado no Hospital Universitário Antonio 

Pedro foi evidenciados que dos 230 sujeitos da pesquisa, 79 declarados preto-

pardos dos quais 25,3% são estudantes, 67,1% profissionais/ocupacionais, 79,8% 

mulheres, 60,7% adultos jovens (18-35 anos), 36,7% são de cor preta, e 63,3 por 

cento pardos(46). Esses dados podem ser analisados em conjunto com o presente 

estudo, posto que, aqui, dos 72 participantes, 6 declararam-se de cor preta, 

correspondendo a 46% de todos os hipertensos. Este achado vem reafirmar 

estudos anteriores que em suas análises, demonstram como forte indicadores de 

fator de risco para hipertensão arterial, a etnia negra. Estes estudos apontam 

como sugestão a necessidade da criação de programas de detecção e prevenção 

da hipertensão arterial e seus fatores os achados deste estudo(46).  



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 



83 

6 Conclusão 

Cerca de um quinto da população está na faixa etária entre 67 e 74 anos, 

homogeneamente distribuída entre os sexos. Identifica-se baixo nível d ensino e 

renda, com alta prevalência de doença associada, sobretudo, a hipertensão 

arterial. 

No tocante aos desfechos previstos, os INR se mantiveram na média do 

alvo terapêutico ao longo das consultas, principalmente no subgrupo que foi 

entrevistado a partir da quinta consulta, constituindo-se, portanto, num acurado 

indicador precoce de distúrbios de coagulação. Quanto aos desfechos clínicos 

hemorrágicos ou trombóticos não houve nenhum evento grave. 

Ao consumo de álcool, bem como a utilização contínua de antiarrítmicos 

não se pode atribuir como fator de risco ou proteção para a ocorrência dos 

desfechos precoces (alteração de INR) ou clínicos (hemorragias ou tromboses), 

dada a sua oscilação dos seus cálculos ao longo das consultas. 

Não obstante a quantidade e participação dos pesquisados quanto a essa 

questão, dada a diversidade de informações não foi possível a realização de 

cálculos estatísticos que permitam generalizações no sentido de se 

estabelecerem como fatores de risco ou proteção para a ocorrência dos 

desfechos propostos. 

O presente estudo, através de levantamento bibliográfico .e análise dos 

dados coletados, sugere que o acompanhamento do paciente portador de 

fibrilação atrial, seja permanente e intensificado, que novos núcleos de 

atendimento à esta população sejam criados para alcançar maior número de 

atendimentos,contribuindo para a melhoria na qualidade de vida e saúde pública. 

Neste contexto, o companhamento individualizado e diferenciado desta 

clientela é necessário para o sucesso da terapêutica. 

Assim, esta pesquisa pôde contribuir para a prática assistencial de 

cardiopatas portadores de fibrilação atrial, em especial a população idosa que 

emerge a cada dia vislumbrando a qualificação dos profissionais envolvidos neste 

atendimento e a expanção dele. 
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A importância do programa de orientações de enfermagem a partir do 

conhecimento do cotidiano da clientela emergem das  demandas individuais e 

atenção as necessidades básicas da clientela. 

Cuidar de alguém envolve sentimento, dedicação e sabedoria,não apenas 

a aplicação de princípios científicos. 

Cuidar do outro é como cuidar de si, faça o melhor! 
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