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RESUMO 

 

Martins, Luise de Barros. Farmacovigilância ativa e estudo do dabigatrana, um 
novo anticoagulante oral, em hospital público brasileiro especializado em 
cardiologia. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 

 

Introdução: Durante sua fase de comercialização, efeitos inéditos de novos 
medicamentos podem ser descobertos. O dabigratana é um potente inibidor direto e 
reversível de trombina, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 
2008. Objetivos: Avaliar segurança, efetividade, perfil de eventos adversos e 
adesão terapêutica ao dabigatrana (110mg e 150mg) prescrito para pacientes com 
fibrilação atrial não valvar do Instituto Nacional de Cardiologia. Métodos: Pacientes 
em uso de dabigatrana 110mg e 150mg foram submetidos a entrevistas ao longo do 
primeiro ano de tratamento, tendo sido avaliados a prescrição em função da dose, 
da idade, do gênero e dos fatores de risco, bem como a prevalência de eventos 
adversos e o perfil dos pacientes envolvidos. Resultados: Entre o início e o final do 
estudo houve redução do número de pacientes em uso do anticoagulante (10% na 
dose de 110mg e 30% na dose de 150mg), sem variação nas proporções dos 

indivíduos quanto ao gênero (homens  65%), faixa etária (idade inferior a 75 anos  

80%), histórico de anticoagulação prévia ( 85%) e escores de risco para eventos 

tromboembólicos (CHA2DS2-VASc ≥ 2  80%) e hemorrágicos (HASBLED < 3  50% 

dose 110mg e  85% dose 150mg). O evento adverso mais comum foi a dispepsia (≥ 
10%), independente do gênero, porém com menos frequência na faixa etária 

superior a 75 anos ( 20% dos casos). A dispepsia relacionada ao dabigatrana foi 

associada principalmente à sua combinação com betabloqueadores adrenérgicos ( 

70%), porém minoritariamente com hipoglicemiantes orais ( 20%), antiplaquetários 

( 10%), inibidores da bomba de prótons ( 30%) e antagonistas de receptores H2 ( 

3%). A adesão terapêutica foi de  60%, independentemente dos eventos adversos 
relatados. Não foram observados casos de evento tromboembólico tampouco 
sangramento maior. Conclusão: O dabigatrana mostrou-se seguro e efetivo nas 
condições avaliadas. 

Palavras-chave: Farmacovigilância, Efeitos Colaterais e Reações Adversas 
Relacionados a Medicamentos, Anticoagulantes, Trombina.  
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ABSTRACT  

 

Martins, Luise de Barros. Active pharmacovigilance and study of dabigatran, a 
new oral anticoagulant, in a brazilian public hospital specialized in cardiology. 
2016. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) - Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2016. 

 

Introduction: During its commercialization phase, unpublished effects of new 
medicaments can be discovered. Dabigatran is a potent inhibitor and reversible direct 
thrombin, approved by Brazilian National Health Surveillance Agency in 2008. 
Objectives: To assess safety, effectiveness adverse event profile and adherence to 
dabigatran (110mg and 150mg) prescribed for patients with non-valvular atrial 
fibrillation of the National Institute of Cardiology. Methods: Patients taking dabigatran 
110mg and 150mg were subjected to interviews during the first year of treatment, 
evaluating the prescription depending on the dose, age, gender, risk factors, the 
prevalence of adverse events and the profile of the patients involved. Results: 
Between the beginning and end of the study there was a reduction in the number of 
subjects in anticoagulant use (10% at the dose of 110mg and 30% at the dose of 

150mg), no change in the proportions of individuals with regard to gender (men  

65%), age group (age < 75 years  80%), anticoagulation prior history ( 85%) and 

risk scores for thromboembolic events (CHA2DS2-VASc ≥ 2  80%) and bleeding 

(HASBLED < 3   50% dose 110mg and  85% dose 150mg). The most common 
adverse events were dyspepsia (≥ 10%), regardless of gender, but less frequently in 

the upper age to 75 years ( 20% of cases). Dyspepsia related to dabigatran was 

mainly associated with its combination with adrenergic beta-blockers ( 70%), but a 

minority with oral hypoglycemic ( 20%), antiplatelet agents ( 10%), proton pump 

inhibitors ( 30%) and antagonists H2 ( 3%). Therapeutic adherence was  60% 
regardless of the reported adverse events. There were no cases of thromboembolic 
event and major bleeding. Conclusions: Dabigatran was shown to be safe and 
effective in the evaluated conditions.  
 
Keywords: Pharmacovigilance, Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions, 
Anticoagulants, Thrombin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hemostasia  

 

A hemostasia é caracterizada como uma série de fenômenos biológicos 

desencadeados após a lesão de um vaso sanguíneo. O sistema hemostático tem a 

função de garantir a manutenção do equilíbrio entre fatores anticoagulantes e pró-

coagulantes a fim de impedir que ocorram hemorragias. O mecanismo da 

hemostasia é essencial para preservar a fluidez do sangue no interior dos vasos, 

com o intuito de evitar a formação de coágulos ou trombos que obstruam o fluxo 

sanguíneo, assim como evitar extravasamento de sangue pelos vasos (Gonçalves, 

2009, 2010; Macedo, 2005).                                                                                      

Por muito tempo considerou-se que esse processo ocorria de acordo com o 

modelo da “cascata” da coagulação, inicialmente proposto por Macfarlane e Davie & 

Ratnoffem em 1964, que era dividido em duas vias clássicas: a via intrínseca e a via 

extrínseca (Gonçalves, 2009, 2010; Franco, 2001). Nesse modelo (Figura 1), a 

coagulação ocorre por meio de ativação proteolítica, sequencial de zimógenos, por 

proteases do plasma, resultando na formação de trombina que, então, converte a 

molécula de fibrinogênio em fibrina (Franco, 2001). Porém, Hoffman e Monroe 

(2001) publicaram um modelo mais complexo, denominado de modelo celular da 

coagulação. Ao contrário do anterior, não há a ativação em cascata dos fatores de 

coagulação, mas sim, a sobreposição de três estágios: iniciação, amplificação e 

propagação (Gonçalves, 2009, 2010). 
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Figura 1: Esquema da cascata da coagulação, proposto na década de 1960. CAPM: cininogênio de 
alto peso molecular; PK: pré-calicreína. Adaptado de Franco, 2001. 

 

A fase de iniciação (Figura 2), classicamente denominada via extrínseca, 

ocorre nas células que expressam fator tecidual (FT). O FT é uma proteína de 

membrana integral que se localiza na membrana da célula na qual foi sintetizada, e 

é o iniciador fisiológico primário da coagulação. Nos vasos sanguíneos íntegros, o 

FT localiza-se majoritariamente na matriz extracelular entre e sob as células 

endoteliais, constituindo um revestimento protetor dos vasos sanguíneos pronto a 

ativar a coagulação após lesão vascular. Uma vez exposto ao plasma pela lesão 

vascular, o FT se liga ao fator VII (FVII) formando o complexo FT-FVIIa, que 

promove a ativação dos fatores IX e X. O fator Xa localizado na superfície celular 

está relativamente protegido da inativação, mas, quando livre, é rapidamente inibido 

pela antitrombina (AT) e pelo inibidor da via do FT (TFPI). Já o fator IXa pode mover-

se da superfície celular, onde foi formado, para plaquetas próximas ou outras 

superfícies celulares e não sofre inibição pelo TFPI e a inibição pela AT é muito mais 

lenta. No entanto, o fator Xa que permanece na superfície da célula associa-se ao 

fator Va e ao Ca2+, na superfície das células portadoras de FT. O fator V pode ser 

ativado pelo próprio fator Xa, mas o fator Va pode também ser secretado pelas 

plaquetas ativadas. A pequena quantidade de trombina sintetizada pelo complexo 

FXa/FVa recém-formado, nas células portadoras de FT, desempenha papel 

importante na subsequente ativação de plaquetas e fator VIII durante a fase de 

amplificação (Hoffman e Monroe, 2001; Gonçalves 2009, 2010). 
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Figura 2: Fase de iniciação do sistema da coagulação. Adaptado de Gonçalves 2009, 2010. 

 

Uma vez formada, a trombina (FIIa) pode deslocar-se das células portadoras 

de FT até as plaquetas locais, onde se liga ao receptor GPIb, iniciando a fase de 

amplificação (Figura 3). A ligação da trombina às plaquetas permite a interação da 

mesma com outros componentes da superfície plaquetária com a consequente 

clivagem da proteína PAR-1, levando à intensificação da atividade pró-coagulante 

plaquetária iniciada durante o fenômeno de adesão. Outra função da trombina 

formada inicialmente é a liberação e a ativação do fator VIII que, na sua forma 

inativa, encontra-se ligado ao fator de vonWillebrand - o qual tem papel importante 

na adesão plaquetária, assim como a ativação dos fatores V e XI na superfície 

plaquetária (Gonçalves, 2009, 2010). No momento em que as plaquetas são 

ativadas e ativam cofatores V e VIII ligados às suas superfícies, tem início a 

montagem dos complexos pró-coagulantes e a geração de trombina em larga escala 

(Hoffman e Monroe, 2001). 
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      Figura 3: Fase de amplificação do sistema de coagulação. Adaptado de Gonçalves 2009/2010.  

 

A fase de propagação, classicamente denominada via intrínseca, ocorre nas 

plaquetas ativadas (Figura 4). O fator IXa, gerado na fase de iniciação e pelo fator 

XIa na superfície plaquetária, liga-se ao fator VIIIa (complexo tenase intrínseca). 

Como o fator Xa não se difunde livremente, tem que ser produzido diretamente na 

superfície plaquetária pelo complexo FIXa/FVIIIa. O fator Xa assim formado associa-

se rapidamente ao fator Va e ao Ca2+, na superfície da plaqueta. Este complexo 

protrombinase catalisa a conversão da protrombina em grandes quantidades de 

trombina, a protease essencial do sistema da coagulação (para cada molécula de 

fator Xa formam-se, aproximadamente, 1000 moléculas de trombina) (Gonçalves, 

2009, 2010). 

 

Figura 4: Fase de propagação do sistema de coagulação. Adaptado de Gonçalves 2009/2010. 
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A trombina gera reações pró-coagulantes e anticoagulantes. Além da 

conversão do fibrinogênio solúvel numa matriz de fibrina insolúvel, a trombina 

também é responsável pela estabilização do coágulo através da ativação do fator 

XIII (que favorece a formação de ligações cruzadas covalentes entre as moléculas 

de fibrina). A trombina dificulta a ação fibrinolítica pela ativação do inibidor da 

fibrinólise mediado pela trombina, que remove resíduos terminais de lisina e arginina 

da fibrina - sítios de ligação das enzimas fibrinolíticas-, pela ligação ao receptor 

PAR-4, que assegura uma degranulação total das plaquetas, e pela sua própria 

incorporação na estrutura do coágulo. Esta incorporação diminui a eficácia da 

inativação pela AT, a qual é a principal responsável pela inibição dos fatores livres 

IIa, IXa, Xa e XIa, protegendo a circulação de enzimas libertadas do local da lesão 

(Gonçalves, 2009, 2010). 

 

1.2 Fibrilação atrial 

 

1.2.1 Fisiopatologia 

 

A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia supraventricular caracterizada pela 

ausência de organização das atividades elétrica, contrátil, rítmica e sincronizada dos 

átrios, determinando a perda da capacidade de contração dos mesmos e impedindo 

assim a ocorrência de sístole atrial (Moreira et al., 2008; Zimerman et al., 2009). 

A classificação mais utilizada na prática clínica refere-se à forma de 

apresentação da FA. Define-se “fibrilação atrial paroxística” aquela que é revertida 

espontaneamente ou com intervenção médica em até sete dias de seu início. 

Episódios com duração superior a sete dias têm o nome de “fibrilação atrial 

persistente”. Alguns estudos utilizam a terminologia de “fibrilação atrial persistente 

de longa duração” para designar os casos com duração superior a um ano. 

Finalmente, o termo “fibrilação atrial permanente” é utilizado nos casos em que as 

tentativas de reversão ao ritmo sinusal não serão mais instituídas. “Fibrilação atrial 

não valvar” é definida por FA na ausência de estenose mitral reumática, válvula 

mecânica ou biológica ou plastia mitral prévia (Magalhães et al., 2016). 
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A FA ocorre quando anormalidades eletrofisiológicas alteram o tecido atrial e 

promovem formação/propagação anormal do impulso elétrico. Muitos fatores de 

risco clínicos estão associados ao aumento no risco de FA e, possivelmente, 

participam da elevação na prevalência observada nas últimas décadas. Além dos 

fatores de risco clássicos como hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença 

valvar, infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca, podemos observar novos 

fatores de risco potenciais, que podem ocasionar grandes implicações no manejo 

clínico da FA. Dentre eles, destacam-se a presença de apneia obstrutiva do sono, 

obesidade, uso de bebidas alcoólicas, exercício físico, história familiar e fatores 

genéticos (Magalhães et al., 2016). 

 

1.2.2 Epidemiologia 

 

De acordo com Zimerman et al. (2009), a FA destaca-se por ser o distúrbio do 

ritmo cardíaco mais comumente observado na prática clínica e a maior causa de 

internações hospitalares por arritmia, acometendo 0,4 % a 1,0% da população geral, 

aumentando substancialmente com a idade. Afeta aproximadamente 1,5 milhão de 

pessoas na Europa e 2,2 milhões na América. No Brasil é avaliado em mais de um 

milhão de pessoas, prevalência extremamente alta (Maegdefessel et al., 2010; 

Niespialowska-Steuden et al. 2012). Possivelmente esses números ainda estão 

subestimados, uma vez que muitos casos (10 a 25%) não provocam sintomas 

(Magalhães et al., 2016). 

Estima-se que um em cada quatro indivíduos com 40 anos ou mais irá 

desenvolver pelo menos um episódio durante a vida. Com o aumento da idade é 

frequentemente associada à insuficiência cardíaca, doença cardíaca valvular, 

cardiomiopatia, diabetes e hipertensão arterial (Niespialowska-Steuden et al., 2012, 

Spinler, 2013).  

À medida que ocorre o envelhecimento da população, esta prevalência se 

eleva, apresentando valores menores que 0,1% em pacientes com menos de 60 
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anos e 8% em indivíduos com mais de 80 anos de idade (Zimerman et al., 2009; 

Moreira et al., 2008). 

 

1.2.3 Estratificação de risco em pacientes com FA 

 

Sabe-se que a FA pode acarretar inúmeras complicações, dentre elas, o 

tromboembolismo sistêmico é a mais preocupante e perigosa. O tromboembolismo é 

o grande responsável pela morbidade e mortalidade dessa arritmia. Este pode 

comprometer a circulação cerebral em mais de 70% dos casos, e dependendo da 

gravidade do problema, pode tornar os pacientes com sequelas, reduzindo a 

qualidade de vida destes, ou até mesmo levá-los ao óbito. Ainda não há informações 

precisas sobre as causas diretamente relacionadas à formação de trombos na FA. 

Acredita-se que as anormalidades do endocárdio, a ausência de contração e estase 

sanguínea atriais sejam as de maior relevância. É pertinente destacar ainda outros 

fatores importantes: histórico de acidente vascular encefálico, diabetes, hipertensão 

arterial, insuficiência cardíaca e idade superior a 75 anos (Moreira et al., 2008). 

Para facilitar a abordagem dos pacientes no que diz respeito ao tratamento 

preventivo, várias estratégias de avaliação de risco foram combinadas num escore 

de risco denominado CHA2DS2 (Congestive Heart Failure, Hypertension, Age> 75 

years, Diabetes Mellitus and previous Stroke or Transient Ischaemic Attack), que 

fornece, de maneira simples e confiável, um esquema para se qualificar o paciente 

ao uso ou não de anticoagulante (Moreira et al., 2008). 

Este modelo de estratificação de risco é o mais utilizado e pontua cada um 

dos fatores do risco: insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, idade > 75 anos, 

diabetes mellitus com um ponto cada, exceto para casos de acidente vascular prévio 

que vale dois pontos. Foi desenvolvido pelos investigadores do estudo Stroke 

Prevention in Atrial Fibrillation no qual os pacientes são classificados como de alto, 

moderado ou baixo risco (Gage et al., 2001; Hart et al., 1999). 

De acordo com as diretrizes norte-americanas, quanto maior o escore do 
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CHA2DS2 do paciente, maior seu risco de evento tromboembólico. O valor mínimo 

desse escore é zero ou baixo risco, indicando que não há necessidade de 

tratamento preventivo ou a administração de antiagregante plaquetário (ácido 

acetilsalicílico). O escore entre 1 e 2 é associado a risco moderado, recomendando-

se o uso de antiagregante plaquetário ou anticoagulação, respectivamente com 

ácido acetilsalicílico ou varfarina. O escore maior ou igual a 2 preconiza a 

necessidade de anticoagulação oral (Moreira et al., 2008). 

Posteriormente, a Sociedade Europeia de Cardiologia propôs sua atualização 

com o escore de risco denominado CHA2DS2-VASc (CHA2DS2 - Vascular disease, 

Age 65-74 years, Sex category), que atribui maior peso à idade e acrescenta ao 

cálculo anterior o risco associado ao gênero feminino, à idade entre 65-74 anos e à 

presença de doença vascular (Quadro 1). Este escore tem a proposta de identificar 

um maior número de pacientes que antes estavam classificados como risco 

moderado e que então passaram a ter alto risco e, portanto, se beneficiariam mais 

da anticoagulação para profilaxia de eventos cerebrovasculares (Lip et al., 2010). 

 

Quadro 1: Parâmetros pontuados pelo escore de risco CHA2DS2-VASc.  

CHA2DS2VASc 

Sigla Parâmetros Pontuação 

C Insuficiência cardíaca congestiva 1 

H Hipertensão arterial 1 

A2 Idade > 75 anos 2 

D Diabetes mellitus 1 

S2 Acidente vascular encefálico prévio 2 

V Doença vascular 1 

A Idade (65 – 74 anos) 1 

Sc Sexo feminino 1 

 

O objetivo da anticoagulação é minimizar efetivamente os riscos de 

tromboembolismo sem impacto significativo nas taxas de hemorragia (Zimerman et 

al., 2009). Por isso a avaliação de risco de sangramento também deve fazer parte da 

abordagem inicial, antes de se começar a anticoagulação. O escore de risco mais 
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utilizado é denominado HASBLED (Hypertension, Abnormal Renal/Liver Function, 

Stroke, Bleeding History or Predisposition, Labile INR, Elderly, Drugs/Alcohol 

Concomitantly), onde são pontuados: hipertensão arterial, função renal/hepática 

alterada, AVE ou AIT (acidente isquêmico transitório) prévios, sangramento prévio 

ou predisposição, labilidade da RNI (Razão Normatizada Internacional), idade ≥ 65 

anos, uso de drogas ou álcool, conforme observado no quadro 2. Um valor maior ou 

igual a 3 indica aumento do risco de sangramento (Pisters et al., 2010). 

 

Quadro 2: Parâmetros pontuados pelo escore de risco HASBLED.   

HASBLED 

Sigla Parâmetros Pontuação 

H Hipertensão arterial 1 

A Disfunção renal e/ou hepática 1 ou 2 

S Acidente vascular encefálico prévio 1 

B Sangramentos prévios 1 

L Labilidade da RNI 1 

E Idade ≥ 65 anos 1 

D Uso de drogas e/ou álcool 1 ou 2 

 

1.2.4 Tratamento farmacológico e não farmacológico 

  

No tratamento da FA faz-se necessário considerar o tipo de intervenção a ser 

realizada. De forma geral, o intuito é restaurar, controlar e manter o ritmo sinusal, 

além de prevenir as recorrências (Zimerman et al., 2009). 

Segundo Moreira et al. (2008), o tratamento da FA inclui reversão ao ritmo 

sinusal por meio da cardioversão química ou elétrica ou, em casos de insucesso, 

controle da frequência ventricular e, em pacientes de risco, anticoagulação. A 

reversão precoce do ritmo cardíaco deve ser buscada para se prevenir a formação 

do substrato arritmogênico que mantém a arritmia (Moreira et al., 2008). 

Normalmente são utilizados fármacos antiarrítmicos para controle da frequência 
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cardíaca e antitrombóticos para a prevenção da formação de trombos (Zimerman et 

al., 2009). 

Dentre os agentes antitrombóticos destacam-se os antiagregantes 

plaquetários ácido acetilsalicílico e clopidogrel, os anticoagulantes cumarínicos, 

heparinas de baixo peso molecular, fondaparinux, idraparinux, apixabana, 

rivaroxabana, dabigatrana, entre outros (Flato et al., 2010). 

O objetivo do uso de anticoagulantes é prevenir fenômenos embólicos sem 

aumentar significativamente as taxas de complicações hemorrágicas. Agentes 

antitrombóticos constituem o pilar do tratamento e da prevenção do 

tromboembolismo, além de serem utilizados para a prevenção de AVE em pacientes 

com FA, de eventos embólicos em pacientes com insuficiência cardíaca e/ou 

próteses valvares, além da prevenção secundária da síndrome coronariana aguda, 

quando associados aos antiplaquetários (Flato et al., 2010). 

O uso de anticoagulantes iniciou-se em 1916, com a descoberta do efeito 

anticoagulante da substância heparan-sulfato, extraída do fígado de porcos por 

McLean (McLean, 1959). A partir desta descoberta, começou-se a elucidar os 

mecanismos de coagulação e as possíveis terapias para tratamento de doenças 

aterotrombóticas (Flato et al., 2010). 

Em 1933, Karl Paul Link descobriu o dicumarol, um inibidor da enzima 

vitamina K epóxi-redutase (IVKR), inicialmente utilizado como raticida. Após 

aperfeiçoamento como hidroxicumarina, na década de 50, passou a ser utilizado 

como anticoagulante oral em seres humanos. Desde então, os IVKR têm sido 

utilizados no tratamento e na prevenção dos fenômenos tromboembólicos, com 

destaque para a varfarina, um dos fármacos mais comumente prescritos (Flato et al., 

2010). 

A varfarina atua bloqueando a ɤ-carboxilação dos resíduos de glutamato 

existentes nos fatores VII, IX, X e II, bem como nas proteínas anticoagulantes 

endógenas C e S. Esse bloqueio resulta na formação de moléculas incompletas de 

fatores da coagulação que são biologicamente inativas. A reação de carboxilação 

protéica está acoplada à oxidação da vitamina K que, em seguida, deve ser reduzida 
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novamente à forma hidroquinona para ser reativada. A varfarina impede o 

metabolismo redutor do epóxido de vitamina K inativo de volta a sua forma inativa de 

hidroquinona (Figura 5) (Zehnder, 2007). 

 

 

Figura 5: Ciclo da vitamina K e sua inibição pela varfarina. Adaptado de Batlouni, 2004. 

 

A varfarina tem absorção rápida e quase completa pelo trato gastrintestinal e 

sofre redução na presença de alimentos (Weitz, 2006).   A concentração plasmática 

máxima de varfarina é observada dentro de uma hora após sua ingestão. Contudo, 

uma vez que o seu efeito anticoagulante depende do tempo de meia-vida dos 

fatores da coagulação dependentes de vitamina K, esse pico não coincide com o 

efeito farmacológico máximo, que ocorre aproximadamente 48 horas mais tarde 

(Weitz, 2006).  

A varfarina é transformada em metabólitos inativos pelas isoenzimas 

CYP2C9, CYP1A2, CYP2C19 e CYP3A4. Seus metabólitos inativos são excretados 

na urina e nas fezes. A meia-vida varia de 25 a 60 horas, com média de cerca de 40 

horas. A duração de ação da varfarina é de 2 a 5 dias (Hirsh et al., 2001). 
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As interações medicamentosas podem ser do tipo farmacocinética (associado 

à modificação dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e 

eliminação dos fármacos); ou farmacodinâmica (Cascorbi, 2012). Interações 

farmacocinéticas estão associadas à modulação da concentração plasmática do 

fármaco, que pode não ser mantida dentro da janela terapêutica, o que no caso da 

varfarina leva a flutuações na RNI (Nutescu et al., 2011). A RNI foi adotada em 1982 

para padronizar os resultados do tempo de protrombina medido com a 

tromboplastina usada em cada laboratório. O tempo de protrombina é o teste mais 

comumente usado para monitorar o efeito dos anticoagulantes orais, pois responde 

a redução de três dos quatro fatores pró-coagulantes vitamina K-dependentes para 

sua ativação e atuação na cascata de coagulação (II,VII e X), que é inibida então por 

varfarina a uma taxa proporcional às meias-vidas dos fatores ativos IIa, VIIa e Xa 

(Hirsh et al, 2003).  

Foram identificadas aproximadamente 120 interações entre varfarina e outros 

fármacos ou alimentos. À medida que novos medicamentos são aprovados a cada 

ano, novas interações potenciais com a varfarina devem ser relatadas e 

consideradas pelos clínicos (Nutescu et al., 2011). 

As consequências de interações do tipo farmacodinâmicas incluem 

sinergismo, quando os fármacos têm seus efeitos aumentados mutuamente; 

potencialização, quando apenas o efeito de um fármaco é aumentado; e 

antagonismo competitivo ou não, quando o efeito de uma substância é diminuído por 

outra (Cascorbi, 2012).  

Baseado no sinergismo de efeito, recentemente a combinação, ainda pouco 

estudada, entre um antiplaquetário, o ticagrelor, e a varfarina, tem emergido como 

uma opção de tratamento da síndrome coronariana aguda (Braun et al., 2015). 

Entretanto, a associação entre outro antiplaquetário, o ácido acetilsalicílico, e a 

varfarina está associada à maior propensão a sangramento (Hreinsson et al., 2015). 

Com base em relações de antagonismo e no mecanismo de ação da 

varfarina, tem-se a administração de vitamina K para o tratamento da superdosagem 

deste anticoagulante. Alternativamente, o tratamento do sangramento associado às 

cumarinas pode ser realizado mediante a administração de plasma fresco ou 
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congelado, concentrado de complexo protrombínico e fator VIIa recombinante (Yates 

e Sarode, 2015).  

Em resumo, a ação da varfarina deve ser monitorada através da RNI, de 

forma cuidadosa e periódica, visando evitar a superdosagem e manter seu efeito 

terapêutico. Há uma grande variabilidade individual na resposta a terapia por IVKR, 

que pode favorecer inclusive sangramentos ou trombos, e relaciona-se então a 

múltiplos fatores desde interações medicamentosas (medicamento-medicamento ou 

medicamento-alimento), o não cumprimento do esquema terapêutico, além de casos 

de resistência hereditária adquirida (Lourenço et al., 1997). 

As principais reações adversas à varfarina incluem hipersensibilidade, 

icterícia colestática, hepatite, vasculites, náuseas e vômitos, diarreia, alopecia, além 

dos riscos de eventos hemorrágicos e tromboembólicos (Hirsh et al., 2003). 

Dada as peculiaridades associadas ao uso da varfarina, a implementação do 

seu uso é complicada (Flato et al., 2010). O quadro 3 resume as limitações da 

varfarina, bem como suas implicações clínicas.  

 

Quadro 3: Limitações e implicações clínicas dos inibidores da enzima vitamina K epóxi-redutase 

Limitações Implicações clínicas 

Início lento e compensação de ação 
Necessidade de ponte com um anticoagulante de ação 

rápida 

Variabilidade individual no efeito anticoagulante Variabilidade em requisitos de dosagens 

Estreito índice terapêutico Necessidade de monitoramento rotineiro da coagulação 

Interações com alimentos e medicamentos 
Precauções alimentares, necessidade de monitoramento 

rotineiro da coagulação 

Redução da síntese de todas as proteínas dependentes de 
vitamina k 

Risco de necrose da pele em pacientes com deficiência 
de proteína C ou S, potenciais para osteoporose 

Adaptado de Hankey et al., 2011. 

 

A heparina não fracionada (HNF) é uma mistura heterogênea de moléculas 

compostas por cadeias de polissacarídeos com peso molecular variando de 3.000 a 

30.000 dáltons. Já as heparinas de baixo peso molecular (HBPM) são fragmentos de 

HNF obtidos por despolimerização química ou enzimática com peso molecular 

variando de 1.000 a 10.000 dáltons. HNF e HBPM exercem a sua ação 
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anticoagulante através da ativação da antitrombina III, que tem a sua atividade 

acelerada em até 1.000 vezes no sentido de inibir os fatores da coagulação IIa e Xa 

e, em menor proporção, IXa, XIa e XIIa (Hirsh et al., 2001). São tão eficazes quanto 

a varfarina, mas possuem uma série de limitações que restringem seu uso, inclusive 

a administração por via parenteral, o que constitui desvantagem frente aos 

anticoagulantes orais (Hahalis et al., 2015). 

O uso de HBPM apresenta vantagens em comparação à utilização de HNF, 

incluindo a menor ligação às proteínas plasmáticas, maior biodisponibilidade, tempo 

de meia-vida mais longo e menor incidência de trombocitopenia induzida por 

heparina. A resposta anticoagulante mais previsível de HBPM quando administrada 

por via subcutânea torna a monitorização laboratorial não tão frequente (Weitz, 

1997; Litin et al., 1998).  

Nas últimas duas décadas, o desenvolvimento de compostos sintéticos, tais 

como as HBPM e pentassacarídeos (fondaparinux), desencadeou a busca pelo 

anticoagulante ideal. Estes novos agentes seriam de administração oral, posologia 

simplificada, farmacocinética e farmacodinâmica previsíveis, inclusive mais eficazes, 

e sem necessidade de monitorização laboratorial frequente(Bode e Verheugt, 2009). 

 

1.3 Pesquisa e desenvolvimento de medicamentos 

 

O processo de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos é 

complexo, longo e bastante oneroso, dura em média doze anos (Figura 6). A 

descoberta de novos fármacos para o desenvolvimento de medicamentos tem suas 

raízes ligadas às inovações científicas e tecnológicas (Nasciutt, 2012). 

O desenvolvimento de novos medicamentos se inicia com a síntese de 

moléculas com potencial terapêutico que são submetidas primeiramente a ensaios in 

vitro para avaliação das suas propriedades biológicas. Após esta primeira triagem, 

as moléculas com atividade farmacológica interessante são submetidas a ensaios in 

vivo em animais para uma melhor compreensão da sua farmacocinética e da sua 

farmacodinâmica. Ou seja, nesta fase é possível estudar os processos de absorção, 

distribuição, biotransformação e eliminação dos fármacos em potencial, fornecendo 
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dados para o futuro delineamento do esquema terapêutico, bem como elucidar os 

efeitos farmacológicos, desejados ou não, destas moléculas, que possibilitará a 

discussão não só dos usos clínicos como das contraindicações. Após esta segunda 

triagem baseada nos resultados oriundos dos testes pré-clínicos em animais, 

iniciam-se os estudos clínicos em humanos (Lombardino e Lowe, 2004; Ferreira et 

al., 2009; Guido et al., 2010). 

 

 
Figura 6: Etapas envolvidas no processo de desenvolvimento de novos medicamentos. Adaptado de 
Rivera e Gilman, 2012. 
 
 

 

Os ensaios clínicos podem ser divididos em quatro fases (Quadro 4). Na fase 

I são avaliadas a segurança e a tolerabilidade do fármaco em um número pequeno 

de voluntários, geralmente sadios (Ferreira et al., 2009). Na fase II, realizada em 

uma população maior composta por pacientes, o objetivo é determinar a eficácia 

terapêutica e a faixa de doses. A fase III visa confirmar a eficácia terapêutica em 

uma população de pacientes ainda maior. A quarta e última fase do estudo clínico 

engloba a vigilância pós-comercialização, objetivando principalmente mapear os 

efeitos adversos só observados em longo prazo ou raros, a adesão ao tratamento e 

as interações medicamentosas (Brick et al., 2008). 
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Quadro 4: Características típicas das várias fases dos ensaios clínicos necessários para a 
comercialização de novos fármacos.  

Fases 
Fase 1 

Primeiro em 
humanos 

Fase 2 
Primeiro em 

pacientes 

Fase 3 
Estudo multicêntrico 

Fase 4  
Vigilância pós-

comercialização 

Número de participantes 10 a 110 50 – 500 
Poucas centenas a 

poucos milhares 
Vários milhares 

Sujeitos do estudo 

Geralmente 
voluntários saudáveis, 

ocasionalmente 
pacientes com doença 

rara ou avançada 

Pacientes que 
recebem o fármaco 

experimental 

Pacientes que 
recebem o fármaco 

experimental 

Pacientes em 
tratamento com o 
fármaco aprovado 

Rótulo Aberto 

Randomizado e 
controlado (pode ser 

controlado por 
placebo) ou cego 

Randomizado e 
controlado (pode ser 

controlado por 
placebo), ou não 

controlado ou cego 

Aberto 

Objetivos 
Segurança e 
tolerabilidade 

Eficácia e faixas de 
doses 

Confirmação da 
eficácia em população 

aumentada 

Eventos adversos, 
adesão, interações 
medicamentosas 

Duração Alguns meses a 1 ano 1 – 2 anos 3 – 5 anos Sem duração fixa 

Custo U$$ 10 milhões U$$ 20 milhões U$$ 50 – 100 milhões - 

Taxa de êxito 50% 30% 25 – 50% - 

Adaptado de Rivera e Gilman, 2012. 

 

Quando um novo medicamento é lançado no mercado, dados de eficácia e 

segurança são comumente baseados na experiência dos milhares de pacientes que 

foram incluídos nos estudos clínicos de pré-aprovação. Novos efeitos terapêuticos 

ou tóxicos podem ser descobertos, incluindo efeitos em longo prazo ou raros, que 

não foram discerníveis em pequeno grupo de indivíduos (Ferreira et al., 2009). 

Mesmo com um plano rigoroso de desenvolvimento, os ensaios clínicos 

apresentam algumas limitações, não permitindo que todos os riscos associados a 

um determinado medicamento sejam conhecidos antes de sua comercialização. Por 

isso é importante que sejam monitorados os eventos adversos (EA) a medicamentos 

durante todo o seu período de comercialização, visto que, após a inserção no 

mercado, milhares de pessoas passam a utilizá-lo e reações mais graves podem ser 

observadas (Pillans, 2008; WHO, 1972). 

Esses estudos, também chamados de estudos de farmacovigilância, têm por 

objetivo obter mais informações sobre os efeitos do medicamento, suas interações 

medicamentosas e, sobretudo, ampliar as avaliações de segurança relacionadas ao 

novo medicamento (Lima et al., 2003). 
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1.4 Inibidores diretos de trombina 

 

Inúmeros estudos clínicos demonstram resultados animadores com agentes 

que inibem seletivamente o fator Xa e a trombina. Tais agentes têm uma pequena 

estrutura molecular e inibem concomitantemente os fatores da coagulação livres no 

plasma (FX e FII), porém com pouca ação quando estes complexos estão ligados ao 

trombo. Por outro lado, não necessitam da antitrombina III para que sua ação seja 

plena. Dentre estes novos anticoagulantes orais, o dabigatrana, inibidor direto de 

trombina (IDT), mostrou-se promissor nos ensaios clínicos de fase III (Harenberg, 

2008; Harenberg e Wehling, 2008; Trimeche et al., 2009). 

Quanto ao mecanismo de ação, os IDT podem ser divididos em dois grupos 

(Figura 7): (1) compostos que se ligam de forma bivalente à trombina, ou seja, tanto 

ao centro ativo como ao exosítio, como hirudina e bivalirudina e (2) compostos que 

se ligam à trombina de forma univalente, isto é, somente no sítio ativo, como 

ximelagatrana, argatrobana e dabigatrana (Petersen et al., 2003; Halperin, 2003; 

Samama e Gerotziafas, 2010). 

 

 
Figura 7: Mecanismo de ação dos inibidores diretos de trombina univalentes e bivalentes. Adaptado 
de Nisio et al., 2005. 
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A hirudina, a bivalirudina e a argatrobana são fármacos para uso parenteral 

exclusivo e sua utilização encontra-se aprovada para prevenção de AVE em FA, 

trombocitopenia induzida por heparina, síndromes coronarianas agudas e na 

prevenção e tratamento de trombose venosa profunda. O ximelagatrana mostrou-se 

promissor em estudos fase III na prevenção de tromboembolismo venoso e de AVE 

em pacientes portadores de FA não valvar, e não demonstrou inferioridade aos 

IVKR. Entretanto, houve risco aumentado de hepatotoxicidade e aumento da 

incidência de eventos cardiovasculares maiores. Foi retirado do mercado pelo Food 

and Drugs Administration (FDA) em 2006 (Petersen et al., 2003; Halperin, 2003; 

Samama e Gerotziafas, 2010). 

 

1.4.1 Etexilato de dabigatrana 

 

O etexilato de dabigatrana é um pró-fármaco que é rapidamente convertido no 

fármaco dabigatrana por meio de hidrólise catalisada por esterases plasmáticas não 

específicas (figura 8) (Ebner; et al., 2010; Ezekowitz e Ngarakanti, 2011). 

 

 

Figura 8: Hidrólise metabólica do pró-fármaco etexilato de dabigatrana em dabigatrana. Adaptado de 
Ebner et al., 2010. 
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Apresenta-se comercialmente disponível como Pradaxa® em cápsulas de 

75mg, 110mg e 150mg. 

Em  2008, a European Medicines Agency (EMA) aprovou dabigatrana 75mg e 

110mg para prevenção de eventos tromboembólicos após atroplastia total de quadril 

e joelho. No mesmo ano foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) nas mesmas concentrações e para mesma indicação terapêutica. Foi 

aprovado pelo FDA em 2010, para prevenção de AVE em pacientes com FA nas 

concentrações 75mg e 150mg. Em 2011, a EMA e a ANVISA aprovaram as 

concentrações 110mg e 150mg para esta mesma indicação (Bendel et al., 2011; 

Ganetsky et al., 2011). 

 

1.4.1.1 Farmacocinética 

 

Após administração oral, o dabigatrana atinge concentração plasmática 

máxima dentro de 0,5 a 2 horas. É formulado em cápsulas contendo pellets de ácido 

tartárico no intuito de acidificar o meio e favorecer a dissolução e absorção do 

fármaco, independentemente de variações do pH gástrico. Possui biodisponibilidade 

oral absoluta de cerca de 7% de modo que a dose do fármaco a ser administrada 

por esta via é consideravelmente mais alta se comparada à via intravenosa 

(Eriksson et al, 2005; Liesenfeld et al., 2006; Mani e Lindhoff-Last, 2014). 

O dabigatrana apresenta farmacocinética previsível e linear, ligando-se 

relativamente pouco às proteínas plasmáticas, independente da sua concentração. 

Etexilato de dabigatrana é um pró-fármaco e sua conversão para a forma ativa 

dabigatrana é catalisada por carboxilesterases microssomais. Aproximadamente 

20% do fármaco é metabolizado em conjugados ativos via glicuronidação. O 

dabigatrana é eliminado primariamente inalterado pela urina, apresentando tempo 

de meia-vida de eliminação entre 12 e 17 horas (Quadro 5) (Blommel et al., 2011). 

 

 

 

 



20 

 

Quadro 5: Perfil farmacocinético do dabigatrana.  

Parâmetros farmacocinéticos Dabigatrana 

Administração  Oral 

Biodisponibilidae 6,5% 

Meia-vida 12-17 horas 

Ligação a proteínas plasmáticas 35% 

Biotransformação  Esterases 

Eliminação 80% Renal 

Adaptado de Blommel et al., 2011. 

 

Dabigatrana não é indutor nem inibidor do sistema de isoenzimas hepáticas 

do citocromo P-450 (CYP). Tais isoenzimas não estão envolvidas no seu 

metabolismo, por isso é pouco provável que este anticoagulante apresente 

interações com fármacos que sejam substratos do CYP (Blommel et al., 2011). 

    Por ser substrato da glicoproteína P, um transportador de efluxo, podem 

ocorrer interações medicamentosas entre dabigatrana e outros fármacos que 

também tenham afinidade a esta proteína, sejam indutores (rifampicina, 

carbamazepina) ou inibidores (cetoconazol, verapamil, amiodarona, quinidina e 

claritromicina) da mesma (Blommel et al., 2011). Embora poucas interações 

medicamentosas estejam relacionadas a este anticoagulante, deve-se evitar seu 

emprego em conjunto com quinidina, verapamil e claritromicina, que aumentam os 

níveis séricos de dabigatrana, ou com rifampicina, que diminui a concentração de 

dabigatrana (Nutescu et al., 2011, McBride, 2005). 

As principais vantagens do dabigatrana, assim como suas implicações 

clínicas, encontram-se apresentadas no quadro 6. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Quadro 6: Vantagens e implicações clínicas do dabigatrana.  

Vantagens Implicações clínicas 

Rápido início de ação Não necessita de ponte com outro anticoagulante 

Efeito anticoagulante previsível Não necessita de monitoramento rotineiro da coagulação 

Enzima alvo da coagulação Baixo risco de EA “fora do alvo” 

Baixo potencial para interações alimentares Nenhuma precaução alimentar 

Baixo potencial para interações medicamentosas Poucas restrições medicamentosas 

Adaptado de Hankey et al., 2011. 

 

1.4.1.2 Farmacodinâmica  

 

O dabigratana é um potente inibidor direto e reversível da trombina e atua 

através do bloqueio da atividade da trombina em dois sítios, ou seja, livre no plasma 

e ligada ao trombo; consequentemente impede a conversão do fibrinogênio em 

fibrina, interferindo sobre as fases de amplificação e propagação consideradas no 

modelo celular da coagulação pela diminuição da geração de trombina (Blommel et 

al., 2011). 

A reação adversa ao medicamento (RAM) é definida como uma reação nociva 

e não-intencional que ocorre em doses normalmente utilizadas no homem para 

profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções 

fisiológicas (WHO, 2002).  

As reações adversas podem ser classificadas quanto à frequência como pode 

ser observado no quadro 7. Consideram-se as categorias “muito comum” e “muito 

rara” opcionais (Uppsala Monitoring Centre, 1991; Meyboom e Egberts, 1999). 

 

Quadro 7: Classificação das reações adversas quanto à frequência 

Muito comum > 1/10 

Comum >1/100 e <1/10 

Incomum >1/ 1.000 e <1/100 

Rara >1/ 10.000 e <1/ 1.000 

Muito rara <1/ 10.000 

Adaptado de Uppsala Monitoring Centre, 1991; Meyboom e Egberts, 1999. 
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As reações adversas comuns do dabigatrana incluem: anemia, epistaxe, 

hemorragia gastrintestinal, dor abdominal, diarreia, dispepsia, náusea, hemorragia 

urogenital. As RAM incomuns são trombocitopenia, hipersensibilidade, prurido, 

erupção, hemorragia intracraniana, hematoma, hemoptise, úlcera gastrintestinal, 

gastroesofagite, refluxo gastroesofágico, vômito, disfagia, função hepática anormal, 

hemorragia cutânea, hemartrose, hematuria, hematoma traumático, hemorragia em 

ferimentos, secreção sanguinolenta, hematoma pós-procedimento, hemorragia pós-

procedimento, anemia pós-operatória, secreção pós-operatória, secreção de ferida, 

drenagem de ferida. As RAM raras são urticária, hemorragia no local de injeção ou 

cateter ou incisão, drenagem pós-procedimento (Connolly et al., 2009). 

O manejo de um evento hemorrágico em vigência de dabigatrana não difere 

daquele secundário ao uso de HBPM. Em casos de sangramentos leves, 

controlados, apenas a suspensão de uma dose do medicamento pode ser suficiente, 

em virtude de sua meia-vida curta. Em eventos hemorrágicos de maior gravidade, 

medidas de suporte, como intervenção cirúrgica, transfusão de hemocomponentes e 

hemodiálise podem estar indicadas. Em casos de risco iminente de morte ou quando 

as medidas de suporte não forem suficientes para controle do sangramento, estudos 

pré-clínicos sugerem que o uso de fatores específicos de coagulação tais como fator 

VII recombinante ativado, complexo protrombínico ou carvão ativado pode reverter o 

efeito anticoagulante do dabigatrana. O uso de carvão ativado, filtro de carvão ou 

hemodiálise são opções válidas nos casos de superdosagem (Wienen et al.,2007; 

Van Ryn et al., 2010). 

Embora não estejam disponíveis atualmente no Brasil, existem avanços com 

relação a medicamentos que possam reverter a ação do dabigatrana. Idarucizumab 

é um fragmento de anticorpo monoclonal, que se liga ao dabigatrana com mais 

afinidade que a observada com a trombina, e seu uso intravenoso para a reversão já 

foi avaliado e, com base nos resultados, o medicamento foi recentemente aprovado 

para uso clínico nos Estados Unidos (Magalhães et al., 2016).  

O ensaio para monitorização do tempo de protrombina, com a determinação 

da RNI, é pouco sensível para avaliação do efeito anticoagulante do dabigatrana, 

portanto não é recomendado. Os testes que apresentam maior sensibilidade são 
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tempo de trombina (TT), tempo de coagulação de ecarina (ECT) e teste do inibidor 

de trombina Hemoclot®, que apresentam correlação linear com a concentração 

plasmática deste fármaco. No entanto, em situações de emergência, em que não se 

disponha do ECT e Hemoclot®, o tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) e 

o TT são os exames mais acessíveis para avaliar o efeito anticoagulante. Entretanto, 

o TTPA é menos sensível nas altas concentrações plasmáticas deste fármaco (Van 

Ryn et al., 2010). 

 

1.4.1.3 Estudos clínicos RE-LY e RELY-ABLE 

 

No cenário da FA sugeriu-se, em estudos fase II, que 150mg de dabigatrana 

por via oral duas vezes ao dia teria a mesma eficácia e segurança que os IVKR 

(Flato et al., 2010). Em 2009, foi publicado o estudo intitulado Randomized 

Evaluation of Long-term Anticoagulation Therapy (RE-LY), de fase III, randomizado, 

aberto, que comparou duas doses diferentes de dabigatrana, 110mg e 150mg, 

administradas duas vezes ao dia versus varfarina, com o objetivo de manter RNI 

entre 2,0 e 3,0 na avaliação de redução de AVE, eventos embólicos e segurança. 

Foram incluídos 18.113 pacientes com um acompanhamento médio de 24 meses. 

Este estudo objetivou avaliação de não inferioridade, inferiu ao dabigatrana eficácia 

similar à varfarina, e a dose de 110mg de dabigatrana foi associada à menor 

incidência de eventos relacionados aos sangramentos maiores. O esquema 

posológico com 150mg de dabigatrana duas vezes ao dia resultou em uma 

diminuição de AVE/embolismo sistêmico comparado com varfarina. Observou-se 

ainda maior incidência de dispepsia no grupo dabigatrana (12% versus 5,8%) 

(Connolly et al., 2009). O resultado deste estudo foi recebido pela comunidade 

científica com muito entusiasmo, pois pela primeira vez um medicamento de uso 

oral, com características de eficácia e segurança similares à varfarina e sem suas 

limitações estava disponível para uso clínico (Camm, 2009). 

Uma continuação do estudo RE-LY, denominado Long Term Multi-Center 

Extension Of Dabigatran Treatment in Patients With Atrial Fibrillation Who Completed 

RE-LY Trial (RELY-ABLE) avaliou a segurança do uso de dabigatrana, nas mesmas 
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doses, por mais 28 meses em 48% dos pacientes. Neste período houve uma maior 

taxa de sangramento maior com a dose de 150mg administrada duas vezes ao dia 

em comparação com a dose de 110mg administrada na mesma frequência, 

entretanto, as taxas de acidente vascular cerebral e morte foram semelhantes 

(Connolly et al., 2013). 

 

1.5 Adesão à terapêutica 

 

Adesão à terapêutica pode ser definida como a extensão na qual o 

comportamento de uma pessoa corresponde com as informações acordadas com o 

profissional de saúde, seja este relacionado ao uso de medicamentos, o respeito a 

uma dieta e/ou adoção de um novo estilo de vida (WHO, 2003). 

A não-adesão à farmacoterapia é considerada um dos maiores problemas de 

saúde pública. Estima-se que 50% dos pacientes portadores de doenças crônicas 

em países desenvolvidos sejam não-aderentes às terapias medicamentosas, taxa a 

qual é superior nos países em desenvolvimento (WHO, 2003). De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, as razões para a não adesão ao tratamento 

medicamentoso são multifatoriais, envolvem planos terapêuticos complexos, 

dificuldade em entender as prescrições médicas, insatisfação dos pacientes com os 

serviços de saúde, doenças assintomáticas, aspectos socioeconômicos e crenças 

dos pacientes (Osteberg e Blaschke, 2005; Odegard e Gray, 2008; Obreli-Neto et al., 

2010). 

A adesão à farmacoterapia é um aspecto complexo e primordial para o 

alcance dos resultados clínicos desejados (Obreli-Neto et al., 2011). Pacientes não-

aderentes podem apresentar complicações ou agravamentos das enfermidades 

pelas falhas no uso de medicamentos, ocasionando muitas vezes hospitalizações e 

procedimentos onerosos ao sistema de saúde (DiMatteo, 2004). 

Intervenções individualizadas, lembretes de uso do medicamento, 

informações sobre a farmacoterapia, auto-monitoramento, aconselhamento, 

participação da família na farmacoterapia do paciente, participação do paciente na 



25 

 

escolha da farmacoterapia, estabelecimento de metas em curto e longo prazo, 

monitoramento contínuo presencial ou por telefone, entre outras, se mostraram 

efetivos em aumentar a adesão à farmacoterapia e, consequentemente, 

promoveram o alcance de resultados clínicos de qualidade (Haynes et al., 2008; 

Borges et al., 2010; Obreli-Neto et al., 2011). 

Com o intuito de garantir uma ferramenta que possibilite a avaliação da 

adesão à farmacoterapia, diversos métodos foram elaborados nas últimas décadas. 

Cada método apresenta vantagens e desvantagens que favorecem ou limitam sua 

aplicabilidade (Obreli-Neto et al., 2012). 

Os métodos de avaliação de adesão à farmacoterapia são divididos em 

diretos e indiretos. Métodos diretos são técnicas analíticas laboratoriais que estimam 

se o medicamento foi utilizado na dose e frequência necessárias, como a detecção 

do fármaco ou metabólito em fluidos biológicos, adição de um marcador e 

observação direta do paciente (Obreli-Neto et al., 2012).  

Na detecção do fármaco ou metabólito em fluidos biológicos, a adesão à 

farmacoterapia é associada com a presença do fármaco em amostras de sangue ou 

urina do paciente. Sua quantificação é realizada por técnicas analíticas como, por 

exemplo, o uso da imunofluorescência polarizada para as análises de fármacos 

antiepiléticos de primeira geração - carbamazepina, ácido valpróico, fenitoína e 

fenobarbital - e a cromatografia líquida de alta eficiência para quantificação de 

fármacos antiepilépticos de segunda geração como a lamotrigina (Kang et al., 2011). 

Para interpretação dos resultados obtidos por meio da detecção do fármaco ou 

metabólito em fluidos corporais, é imprescindível conhecer os parâmetros 

farmacocinéticos dos medicamentos utilizados pelo paciente. Outro aspecto 

importante a ser considerado são os diversos fatores que podem interferir na 

concentração plasmática do analito, como fatores fisiológicos e interações 

medicamentosas farmacocinéticas. Este é um método objetivo, que elimina a 

interferência do relato do paciente na avaliação da adesão a farmacoterapia.  

Em situações nas quais não há parâmetros clínicos e laboratoriais de fácil 

mensuração, como na farmacoterapia da depressão, esquizofrenia e epilepsia, este 
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método é uma boa opção para realizar a monitorização terapêutica, principalmente 

em pacientes com características específicas em determinadas situações clínicas 

como nos regimes terapêuticos apresentando interações medicamentosas 

farmacocinéticas potenciais, pacientes com alteração da função hepática e/ou renal, 

e em gestantes. Entretanto, a aplicabilidade deste método é limitada por diversos 

fatores, dentre eles o elevado custo financeiro que inviabiliza sua aplicação em larga 

escala na prática clínica, principalmente em países em desenvolvimento e, além 

disso, é um método invasivo.  

Outra limitação é o fato deste método avaliar apenas o uso recente do 

medicamento e não permitir avaliar o comportamento de adesão do paciente entre 

os intervalos de coleta de seus fluidos biológicos para análise. Assim, o paciente 

pode simular um comportamento de adesão, utilizando os medicamentos conforme o 

regime terapêutico prescrito nos períodos próximos às datas nas quais terá seus 

fluidos biológicos coletados para análise (Farmer, 1999).  

O método de adição de um marcador apresenta fundamentação semelhante 

ao método de detecção do fármaco ou metabólito em fluidos biológicos. Entretanto, 

não é a concentração do fármaco ou metabólito em fluidos biológicos que é 

avaliada, mas a concentração de um marcador químico, que é administrado ao 

paciente antes da coleta dos fluidos biológicos para análise. Este marcador deve ser 

um composto não tóxico, estável, facilmente detectável, que apresenta correlação 

linear com a concentração do fármaco que se deseja quantificar (Milstein-Moscati et 

al., 2000). As aplicações, vantagens e desvantagens deste método são semelhantes 

às do método de detecção do fármaco ou metabólito em fluidos biológicos.  

A observação direta do paciente é um método que não sofre interferência do 

relato do paciente para avaliar o comportamento de adesão. O profissional de saúde 

verifica por observação direta se o paciente utilizou o medicamento no horário e na 

quantidade estabelecida pelo regime terapêutico prescrito. Entretanto, é um método 

aplicável principalmente para o âmbito hospitalar. No ambiente ambulatorial, a 

aplicabilidade deste método torna-se limitada pela dificuldade de disponibilizar um 

profissional da área da saúde para observar cada dose de medicamento que o 

paciente utiliza durante o dia. Outra limitação deste método é que o paciente pode 
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simular que ingeriu o medicamento, e removê-lo da boca após a saída do 

profissional de saúde (Farmer, 1999). 

Métodos indiretos são fundamentados em informações produzidas pelo 

paciente através de entrevista, diário e preenchimento de questionários estruturados 

ou ainda através da contagem manual de comprimidos, do registro de retirada de 

medicamento em farmácias e de um sistema de monitorização denominado 

Medication Event Monitoring System. Este sistema consiste de um recipiente de 

medicamento convencional equipado com um fecho especial que registra o tempo e 

a data de cada vez que o mesmo é aberto e fechado (Obreli-Neto et al., 2012). 

O registro de retirada de medicamentos em farmácias é um exemplo de 

método indireto no qual o comportamento de adesão é avaliado pela periodicidade 

com que os pacientes retiram seus medicamentos em farmácias (Obreli-Neto et al., 

2011). Esta abordagem, de fácil realização e baixo custo, é útil para serviços de 

saúde que atendam um grande número de pacientes e que possuam recursos 

financeiros reduzidos (Obreli-Neto et al., 2011). 

Alguns autores têm utilizado mais de um método em paralelo para avaliar a 

adesão à farmacoterapia. A justificativa seria a redução dos vieses e limitações de 

cada método de avaliação. Entretanto, não há informações sobre como interpretar 

os resultados destas combinações e faltam dados sobre qual o impacto do uso de 

métodos combinados sobre a sensibilidade e especificidade da avaliação da adesão 

à farmacoterapia. Isto sugere a necessidade do desenvolvimento de estudos que 

tenham por objetivo preencher esta lacuna do conhecimento (Obreli-Neto et al., 

2011). 

 

1.6 Justificativa do estudo 

 

A segurança no uso de medicamentos constitui importante indicador da 

qualidade da assistência prestada em hospitais. A ocorrência de eventos adversos a 

medicamentos é um problema de saúde pública e é importante conhecer a sua 
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magnitude e os fatores predisponentes. O monitoramento dos medicamentos em 

todos os níveis assistenciais, incluindo hospitais, contribui para determinar a relação 

risco-benefício e, consequentemente, o perfil de segurança (Pillans, 2008; WHO, 

1972). 

Diante da preocupação com a segurança do paciente e com a qualidade da 

assistência prestada, a ANVISA implementou no Brasil, em 2002, o projeto Hospitais 

Sentinelas. Seu objetivo foi construir uma rede de hospitais em todo país preparada 

para notificar EA e queixas técnicas de produtos de saúde garantindo mais 

segurança e qualidade para pacientes e profissionais de saúde. A rede sentinela 

representa, no âmbito da farmacovigilância, uma estratégia para integrar o 

monitoramento de medicamentos à prática clínica, realizando atividades relativas à 

identificação, avaliação, compreensão e prevenção de EA ou qualquer problema 

relacionado com medicamentos (ANVISA, 2003). 

Todos os anos novos medicamentos são lançados no mercado, cada um com 

a proposta de ser uma alternativa vantajosa em relação ao anteriormente utilizado. 

Neste contexto, o anticoagulante oral dabigatrana representa uma evolução em 

relação a outros como a varfarina, tendo sido desenvolvido inicialmente para a 

prevenção de AVE e embolia sistêmica em pacientes com FA não valvar e com 

fatores de risco associados, assim como para prevenção de tromboembolismo 

venoso em pacientes submetidos à cirurgia ortopédica de joelho ou quadril (Connolly 

et al., 2009; Blommel et al., 2011). 

Dado ao exposto e não sendo o dabigatrana fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde, tampouco padronizado em muitos hospitais brasileiros, o que dificulta o 

acompanhamento da sua utilização e compilação destes dados, o presente trabalho 

permitiu que fosse realizado um acompanhamento do pacientes em uso do 

dabigatrana, bem como análise do perfil de segurança e efetividade deste novo 

anticoagulante oral.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a segurança e a efetividade do novo anticoagulante oral etexilato de 

dabigatrana, bem como o perfil de eventos adversos e a adesão ao tratamento, em 

pacientes ambulatoriais portadores de fibrilação atrial não valvar durante seu 

primeiro ano de tratamento em um hospital público brasileiro especializado em 

cardiologia. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

-   Monitorar os desfechos de efetividade e segurança do novo medicamento; 

- Identificar os parâmetros relacionados e detectar os fatores de risco para 

ocorrência de reações adversas ao dabigatrana; 

-  Avaliar a adesão ao tratamento anticoagulante através do método do registro de 

retirada de medicamentos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Local do estudo e aspectos éticos 

 

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) é referência do Ministério da Saúde 

no tratamento de alta complexidade em doenças cardíacas, e atua há mais de 40 

anos com destaque em procedimentos hemodinâmicos, cirurgias cardíacas de alta 

complexidade, incluindo as neonatais. Atualmente é o único hospital público que 

realiza transplantes cardíacos em adultos e crianças no estado do Rio de Janeiro e é 

o segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil. O 

Instituto dispõe de 165 leitos, sendo 60 de UTI, com 4000 internações anuais, 1200 

cirurgias e 50000 consultas médicas (http://www.inc.saude.gov.br/).  

Em 2005, o INC tornou-se oficialmente, membro da rede de Hospitais 

Sentinela, responsável por notificar eventos adversos e queixas técnicas de 

produtos de saúde garantindo mais segurança e qualidade para pacientes e 

profissionais de saúde (Fundação Pró-Coração, 2013). 

Por se enquadrar nas exigências da Resolução Nº 466 de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética do Instituto 

Nacional de Cardiologia, tendo sido avaliado e aprovado sob o número CAAE 

(Certificado de Apresentação para Apreciação Ética): 03455512.5.0000.5272 (Anexo 

1). 

Todos os participantes da pesquisa ou seus representantes legais assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), em duas vias, sendo uma 

retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada pelo 

pesquisador. 

 

 

http://www.inc.saude.gov.br/
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3.2 Delineamento experimental 

 

Este trabalho compreende um estudo de farmacovigilância, observacional, 

analítico, longitudinal e prospectivo, para avaliação da efetividade e da segurança, 

bem como para a caracterização de eventos adversos associados ao etexilato de 

dabigatrana em pacientes ambulatoriais portadores de fibrilação atrial não valvar.  

A coleta de dados foi realizada de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 e, 

visando o acompanhamento dos indivíduos ao longo de um ano de tratamento com 

dabigatrana nas doses 110mg e 150mg, participaram do estudo pacientes 

encaminhados ao setor de farmácia a partir dos ambulatórios de anticoagulação e 

arritmia do hospital que iniciaram o tratamento entre janeiro e dezembro de 2013. 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes com indicação de uso de dabigatrana 

no INC. Foram critérios de exclusão: gravidez, idade inferior a 18 anos e presença 

de próteses de válvulas cardíacas. 

Os dados foram coletados a partir de entrevistas mensais realizadas na 

Farmácia do INC através de um questionário estruturado (Anexo 3) e foram 

agrupados e analisados por trimestre. Foram coletados dados como nome do 

paciente, número de prontuário, médico prescritor, idade, gênero, dose do 

dabigatrana, escores de risco para eventos hemorrágicos (HASBLED) e 

tromboembólicos (CHA2DS2-VASc), histórico de uso prévio de outros 

anticoagulantes, associações terapêuticas e reações adversas observadas após o 

início da nova farmacoterapia anticoagulante. Também foi necessário recorrer aos 

prontuários dos pacientes a fim de buscar informações complementares àquelas 

obtidas durante as entrevistas mensais. 

Ao saírem do consultório médico, os pacientes se dirigiram à farmácia do INC 

com a prescrição e o Formulário de Solicitação de Dabigatrana (Anexo 4), 

devidamente preenchidos. 

Durante a primeira dispensação do dabigatrana na farmácia do INC foi 

realizada uma entrevista inicial com todos os pacientes para que se pudesse 
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conhecer o perfil e o histórico clínico de cada um. Todos foram orientados quanto a 

sua doença, a importância da adesão ao tratamento e do uso correto do 

medicamento bem como da ocorrência de possíveis eventos adversos. Nas visitas 

mensais subsequentes os pacientes foram questionados quanto à ocorrência de 

algum EA após o início do tratamento com dabigatrana. 

Alguns pacientes entraram em contato com a farmácia através de 

telefonemas ou pessoalmente para relatarem o aparecimento de eventos adversos, 

esclarecerem dúvidas e obterem maiores informações a respeito do novo 

tratamento. 

Os pacientes foram estratificados em função da dose, e analisados com 

relação à faixa etária, gênero, comorbidades, associações terapêuticas, relatos de 

EA e adesão ao tratamento. Enquanto desfechos de segurança e efetividade foram 

considerados: (1) sangramento maior e menor segundo os critérios do estudo RE-LY 

(Connolly et al., 2009); (2) adesão ao tratamento através da verificação do registro 

de retirada de medicamentos e (3) ocorrência de eventos tromboembólicos como 

AVE, AIT ou tromboembolismo sistêmico .  

Sangramento maior é definido por Connolly et al. (2009) como redução de 

pelo menos 2 g/dL nos níveis de hemoglobina, transfusão de pelo menos duas 

unidades de concentrado de hemácias ou sangramento sintomático envolvendo uma 

área ou órgão crítico. Sangramento potencialmente fatal é uma subcategoria do 

sangramento maior em que são considerados sangramento fatal, sangramento 

intracraniano sintomático, sangramento com diminuição dos níveis de hemoglobina 

de 5 g/dL, sangramento que requeira transfusão de pelo menos quatro unidades de 

concentrado de hemácias, agentes inotrópicos ou cirurgia. Todos os outros 

sangramentos são considerados menores (Connolly et al., 2009). 

A estimativa da adesão dos pacientes em uso de dabigatrana foi realizado 

através do método do registro de retirada de medicamentos aplicando a fórmula 

para o cálculo do grau de concordância entre os intervalos real e estimado para 

retirada de medicamentos de acordo com Obreli-Neto et al. (2011), sendo 
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considerados aderentes os pacientes com grau de concordância de 80 a 115% entre 

esses intervalos: 

 

Grau de concordância entre o intervalo real e o intervalo estimado = IRRM x 100 ÷ IERM 

 

Onde: IRRM = número de dias entre a retirada anterior e a retirada atual de 

medicamentos; IERM = número de dias estimado entre a retirada anterior e a 

retirada atual de medicamentos, segundo o regime terapêutico prescrito para o 

paciente.  

O registro de retirada de medicamentos na farmácia do INC foi feito 

manualmente, a cada visita mensal dos pacientes à farmácia (Anexo 3) e a 

aplicação da fórmula para calcular a adesão foi realizada por trimestre.  

Nos casos em que os pacientes relataram não tolerarem mais os EA do 

dabigatrana, contatos com os respectivos prescritores foram realizados para que 

pudessem reavaliar a conduta. 

 

3.3 Análise estatística 

 

Foi realizada estatística descritiva para resumir e descrever os dados 

coletados mensalmente ao longo de um ano, agrupando-os por trimestre. As 

prevalências foram apresentadas em frequência absoluta e relativa, analisadas 

mediante o cálculo do intervalo de confiança de 95% e variação relativa. As análises 

foram realizadas usando os programas Microsoft Excel 2013 e SPSS versão 22. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Perfil dos pacientes 

 

De janeiro a dezembro de 2013, etexilato de dabigatrana, tanto na dose de 

110mg como de 150mg, foi prescrito para 139 pacientes. A tabela 1 compara o perfil 

dos pacientes que entraram no estudo com os que permaneceram no mesmo até 

pelo menos um ano de tratamento com dabigatrana em cada dose avaliada. 

 

Tabela 1: Comparação entre os perfis dos pacientes que entraram no estudo e dos que permaneceram no 
mesmo ao final do 1º ano de tratamento com dabigatrana 
 

 
Dabigatrana 110mg 

 
Dabigatrana 150mg 

 

 
Início do 
estudo 
(n = 33) 

Final do 
estudo 
(n = 30) 

Variação 
relativa (IC) 

Início x Final 
do estudo 

Início do 
estudo 

(n = 106) 

Final do 
estudo 
(n = 68) 

Variação 
relativa (IC) 

Início x Final 
do estudo 

Faixa etária       

< 75 anos (%; n) 75,8% (25) 76,7% (23) 
1,01 

(0,77-1,33) 
87,7% (93) 92,6% (63) 

1,05 
(0,96-1,16) 

≥75 anos (%; n) 24,2% (8) 23,3% (7) 
0,96 

(0,40-2,33) 
12,3% (13) 7,3% (5) 

0,60 
(0,22-1,61) 

Variação relativa (IC) 
Faixa etária 

0,32 
(0,17-0,60) 

0,30 
(0,15-0,60) 

- 
0,14 

(0,08-0,23) 
0,08 

(0,03-0,18) 
- 

Gênero       

Feminino (%; n) 42,4% (14) 36,7% (11) 
0,86 

(0,47-1,6) 
34% (36) 29,4% (20) 

0,87 
(0,55-1,36) 

Masculino (%; n) 57,6% (19) 63,3% (19) 
1,10 

(0,74-1,64) 
66% (70) 70,6% (48) 

1,07 
(0,87-1,31) 

Variação relativa (IC) 
Gênero 

1,36 
(0,83-2,22) 

1,73 
(1,00-2,97) 

- 
1,94 

(1,44-2,62) 
2,40 

(1,61-3,60) 
- 

Anticoagulação prévia       

Sim (%; n) 90,9% (30) 90% (27) 
0,99 

(0,84-1,16) 
85,8% (91) 85,3% (58) 

0,99 
(0,88-1,13) 

Não (%; n) 9,1% (3) 10% (3) 
1,10 

(0,24-5,04) 
14,2% (15) 14,7% (10) 

1,04 
(0,50-2,18) 

Variação relativa (IC) 
Anticoagulação 

0,10 
(0,03-0,30) 

0,11 
(0,04-0,33) 

- 
0,17 

(0,10-0,26) 
0,17 

(0,10-0,31) 
- 

Escore CHA2DS2-VASc        

0 – 1 (%; n) 12,1% (4) 16,7% (5) 
1,38 

(0,41-4,65) 
21,7% (23) 26,5% (18) 

1,22 
(0,71-2,08) 

≥ 2 (%; n) 87,9% (29) 83,3% (25) 
0,95 

(0,77-1,16) 
78,3% (83) 73,5% (50) 

0,94 
(0,79-1,12) 

Variação relativa (IC) 
CHA2DS2-VASc 

7,25 
(2,89-18,33) 

5,00 
(2,21-11,31) 

- 
3,61 

(2,48-5,25) 
2,78 

(1,82-4,23) 
- 

Escore HASBLED        

0 – 2 (%; n) 48,5% (16) 56,7% (17) 
1,17 

(0,73-1,87) 
86,8% (92) 85,3% (58) 

0,98 
(0,87-1,11) 

≥ 3 (%; n) 51,5% (17) 43,3% (13) 
0,84 

(0,50-1,42) 
13,2% (14) 14,7% (10) 

1,11 
(0,52-2,36) 

Variação relativa (IC) 
HASBLED 

1,06 
(0,65-1,72) 

0,76 
(0,46-1,28) 

- 
0,15 

(0,09-0,25) 
0,17 

(0,10-0,31) 
- 

 IC: Intervalo de confiança 
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A tabela 1 mostra que a maior parte dos pacientes na dose de 150mg de 

dabigatrana se encontrava na faixa etária inferior a 75 anos e era do gênero 

masculino. Apenas uma pequena parcela dos pacientes do estudo nunca fez 

tratamento prévio com outro anticoagulante. Quanto aos escores de risco, tanto a 

maior quanto a menor dose do dabigatrana foi prescrita principalmente para 

pacientes com alto risco de eventos tromboembólicos, como pode ser verificado 

através da análise do CHA2DS2-VASc. Entretanto, na análise do HASBLED, 

observa-se que a dose de 150mg foi prescrita especialmente para os pacientes com 

baixo risco de sangramento. Já a frequência de prescrição da dose de 110mg foi 

semelhante entre pacientes com alto e baixo risco de sangramento.  

Ao comparar o perfil dos pacientes que entraram no estudo com aqueles que 

permaneceram no mesmo até pelo menos um ano de tratamento com dabigatrana, 

observou-se redução considerável do número de participantes em uso do 

anticoagulante na dose de 150mg, em cerca de 30%. No caso da menor dose, a 

redução foi de apenas 10% (Anexo 5). A despeito deste dado, é importante salientar 

que não houve variação das proporções entre os gêneros nem quanto ao histórico 

de anticoagulação prévia e à proporção de pacientes no que tange aos escores de 

risco para eventos tromboembólicos e hemorrágicos. Ao final do estudo a maior 

parte dos pacientes apresentou idade inferior a 75 anos, e para a dose de 150mg, a 

maioria constituiu-se de indivíduos do gênero masculino. Na comparação da 

prescrição das doses de 110mg e 150mg para pacientes com idade superior a 75 

anos ao final do estudo, o uso da menor dose foi priorizado para estes sujeitos de 

maior faixa etária (Variação relativa = 0,31; Intervalo de confiança = 0,11 - 0,91). 

 

4.2 Principais medicamentos em uso e comorbidades associadas 

 

Além de dabigatrana 110mg e 150mg, no início do estudo, os pacientes 

utilizavam outros medicamentos (Figura 9). As combinações terapêuticas mais 

frequentes para ambas as doses foram betabloqueadores adrenérgicos, estatinas, 

diuréticos e antagonistas de receptores para angiotensina II.  
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Figura 9: Medicamentos utilizados pelos pacientes incluídos no estudo no início do tratamento com 
dabigatrana nas doses de 110mg e 150mg. *Antagonistas dos receptores para angiotensina II do tipo 
1; ** Inibidores da enzima conversora de angiotensina.*** Inibidores da bomba de prótons. 

 

Na figura 10 tem-se as doenças diagnosticadas nestes pacientes em paralelo 

à FA. A comorbidade mais frequentemente observada foi a hipertensão arterial 

(84,9% para pacientes em uso de 110mg e 75% para aqueles em uso de 150mg), 

independente da dose do anticoagulante. Pacientes em uso de 110mg deste 

anticoagulante também apresentaram incidência considerável de acidente vascular 

encefálico ou acidente isquêmico transitório prévios (60,6%). 
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Figura 10: Doenças observadas em paralelo a fibrilação atrial em pacientes em uso de dabigastrana 
110mg e 150mg. * AVE Acidente Vascular Encefálico, **AIT Acidente Isquêmico Transitório; *** IAM 
Infarto Agudo do Miocárdio. 

 

4.3 Relatos de eventos adversos  

 

Os eventos adversos mais relatados durante as dispensações mensais na 

farmácia do INC foram analisados a cada trimestre ao longo de um ano de 

tratamento com dabigatrana. 

 

4.3.1 Primeiro trimestre de tratamento 

 

A tabela 2 mostra que nos três primeiros meses de tratamento, dentre os 

eventos adversos relatados pelos pacientes estiveram dispepsia, vômito, dispneia, 

sangramento menor, edema e fadiga. Independentemente da dose utilizada, é 

possível observar que a dispepsia foi o evento adverso mais relatado seguido de 

sangramento menor. 
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Tabela 2: Eventos adversos relatados no primeiro trimestre de tratamento 

1º trimestre 
Dabigatrana 110mg 

(n = 33) 
Dabigatrana 150mg 

(n = 106) 

Eventos adversos % (n) IC % (n) IC 

Dispepsia 36,4 % (12) 22,2-53,4 44,3 % (47) 35,2-53,8 

Vômito 3,0 % (1) 0,5-15,3 4,7% (5) 2,0-10,6 

Dispneia 12,1 % (4) 4,8-27,3 4,7% (5) 2,0-10,6 

Sangramento menor 15,1 % (5) 6,6-30,9 11,3 % (12) 6,6-18,7 

Edema 3,0 % (1) 0,5-15,3 1,9% (2) 0,5-6,6 

Fadiga 6,1% (2) 1,7-19,6 6,6 % (7) 3,2-13,0 

IC: Intervalo de confiança 

 

4.3.2 Segundo trimestre de tratamento 

 

Os mesmos eventos adversos relatados no primeiro trimestre foram 

acompanhados ao longo dos próximos trimestres e observou-se que do 3º ao 6º mês 

de tratamento houve redução do relato de EA bem como do número de pacientes 

que permaneceram no estudo (Tabela 3). Do primeiro para o segundo trimestre, a 

incidência de dispepsia diminuiu independentemente da dose, embora nos pacientes 

em uso de 150mg de dabigatrana ainda tenha sido o evento adverso mais frequente.  

 

Tabela 3: Eventos adversos relatados no segundo trimestre de tratamento. 

2º trimestre 
Dabigatrana 110mg 

(n = 27) 
Dabigatrana 150mg 

(n = 80) 

Eventos adversos % (n) IC % (n) IC 

Dispepsia 3,7% (1) 0,7-18,28 12,5% (10) 6,9-21,5 

Vômito 0,0% (0) 0,0-12,5 0,0% (0) 0,0-4,6 

Dispneia 7,4% (2) 2,1-23,4 6,2% (5) 2,7-13,8 

Sangramento menor 3,7% (1) 0,7-18,28 10,0% (8) 5,1-18,5 

Edema 0,0% (0) 0,0-12,5 2,5% (2) 0,7-8,7 

Fadiga 14,8% (4) 5,9-32,5 7,5% (6) 3,5-15,4 

IC: Intervalo de confiança 
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4.3.3 Terceiro trimestre de tratamento 

 

No terceiro trimestre do estudo o número de indivíduos em uso da dose de 

110mg aumentou enquanto o número de pacientes em uso da maior dose continuou 

diminuindo (Tabela 4). A ocorrência de dispepsia foi relacionada apenas à dose de 

150mg do anticoagulante. Para esta mesma dose, o segundo evento adverso mais 

frequente foi sangramento menor. 

 

Tabela 4: Eventos adversos relatados no terceiro trimestre de tratamento. 

3º trimestre 
Dabigatrana 110mg 

(n = 30) 
Dabigatrana 150mg 

(n = 71) 

Eventos adversos % (n) IC % (n) IC 

Dispepsia 0,0% (0) 0,0-11,3 16,9% (12) 9,9-27,3 

Vômito 0,0% (0) 0,0-11,3 1,4% (1) 0,2-7,6 

Dispneia 10,0% (3) 3,5-25,6 1,4% (1) 0,2-7,6 

Sangramento menor 6,7% (2) 1,8-21,3 9,9% (7) 4,9-19,0 

Edema 3,3% (1) 0,6-16,7 2,8% (2) 0,8-9,7 

Fadiga 10,0% (3) 3,5-25,6 5,6% (4) 2,2-13,6 

IC: Intervalo de confiança 

 

4.3.4 Quarto trimestre de tratamento 

 

No quarto trimestre do estudo o número de pacientes em uso da dose de 

110mg se manteve em relação ao anterior (Tabela 5). O número de sujeitos em uso 

da maior dose continuou diminuindo. Ao final de um ano de uso do dabigatrana a 

ocorrência de dispepsia não foi relacionada apenas à dose de 150mg do 

anticoagulante. Adicionalmente ambas as doses foram associadas à incidência de 

sangramento menor.   
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Tabela 5: Eventos adversos relatados no quarto trimestre de tratamento. 

4º trimestre 
Dabigatrana 110mg 

(n = 30) 
Dabigatrana 150mg 

(n = 68) 

Eventos adversos % (n) IC % (n) IC 

Dispepsia 10,0% (3) 3,5-25,6 10,3% (7) 5,1-19,8 

Vômito 0,0% (0) 0,0-11,3 0,0% (0) 0,0-5,3 

Dispneia 10,0% (3) 3,5-25,6 1,5% (1) 0,3-7,9 

Sangramento menor 13,3% (4) 5,3-29,7 5,9% (4) 2,3-14,2 

Edema 10,0% (3) 3,5-25,6 2,9% (2) 0,8-10,1 

Fadiga 10,0% (3) 3,5-25,6 2,9% (2) 0,8-10,1 

IC: Intervalo de confiança 

 

4.4 Análise da frequência de eventos adversos, caracterização dos pacientes 

que relataram dispepsia e associações terapêuticas nestes pacientes 

 

Ao longo dos quatro trimestres o evento adverso que apresentou frequência 

média superior a 10% foi a dispepsia (Tabelas 2 a 5). A tabela 6 apresenta o perfil 

dos pacientes que apresentaram este evento adverso classificado como muito 

comum ao longo de todo o primeiro ano de tratamento detalhado por trimestre. 

Pode-se observar que a maioria dos indivíduos possuía idade inferior a 75 anos, 

entretanto não houve diferença entre os gêneros quanto à prevalência de dispepsia. 

De modo geral, a maioria dos indivíduos foi submetida à anticoagulação prévia e 

apresentou alto risco para eventos tromboembólicos, bem como baixo risco para 

eventos hemorrágicos. 
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Tabela 6: Caracterização dos pacientes que apresentaram dispepsia associada ao uso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
dabigatrana em cada um dos trimestres de acompanhamento 

DISPEPSIA 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

110mg 
(n = 12) 

150mg 
(n = 47) 

110mg 
(n= 1) 

150mg 
(n = 10) 

110mg 
(n = 0) 

150mg 
(n = 12) 

110mg 
(n = 2) 

150mg 
(n = 8) 

Faixa etária         

< 75 anos % (n) 83,3% (10) 82,9%(39) 100%(1) 90,0%(9) 0,0%(0) 100%(12) 100%(2) 75,0%(6) 

≥75 anos % (n) 16,7%(2) 17,1%(8) 0,0% (0) 10%(1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 25,0%(2) 

Variação relativa (IC) 
0,20 

(0,06-0,73) 
0,20 

(0,11-0,39) 
ND 

0,11 
(0,17-0,72) 

ND ND ND 
0,33 

(0,09-1,18) 

Gênero         

Feminino% (n) 58,3%(7) 42,5%(20) 100%(1) 10,0%(1) 0,0% (0) 33,3%(4) 0,0% (0) 50,0%(4) 

Masculino% (n) 41,6%(5) 57,4%(27) 0,0% (0) 90,0%(9) 0,0% (0) 66,7%(8) 100%(2) 50,0%(4) 

Variação relativa (IC) 
0,71 

(0,32-1,63) 
1,35 

(0,89-2,04) 
ND 

9,00 
(1,38-58,44) 

ND 
2,00 

(0,82-4,89) 
ND 

1,00 
(0,37-2,66) 

Anticoagulação prévia         

Sim% (n) 100%(12) 91,5%(43) 100%(1) 80%(8) 0,0% (0) 83,3%(10) 100%(2) 75,0%(6) 

Não% (n) 0,0% (0) 8,5%(4) 0,0% (0) 20%(2) 0,0% (0) 16,7%(2) 0,0% (0) 25,0%(2) 

Variação relativa (IC) ND 
0,09 

(0,04-0,24) 
ND 

0,25 
(0,07-0,90) 

ND 
0,20 

(0,06-0,73) 
ND 

0,33 
(0,09-1,18) 

Escore CHA2DS2-VASc          

0 – 1% (n) 8,3%(1) 17,1%(8) 0,0% (0) 20,0%(2) 0,0% (0) 33,3%(4) 0,0% (0) 12,5%(1) 

≥ 2% (n) 91,7%(11) 82,9%(39) 100%(1) 80,0%(8) 0,0% (0) 66,7%(8) 100%(2) 87,5%(7) 

Variação relativa (IC) 
11,00 

(1,67-72,40) 
4,87 

(2,56-9,30) 
ND 

4,00 
(1,11-14,35) 

ND 
2,00 

(0,82-4,89) 
ND 

7,00 
(1,10-
44,60) 

Escore HASBLED          

0 – 2% (n) 50,0%(6) 89,4%(42) 100%(1) 90,0%(9) 0,0% (0) 100%(12) 100%(2) 100%(8) 

≥ 3% (n) 50,0%(6) 10,6%(5) 0,0% (0) 10,0%(1) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Variação relativa (IC) 
1,00 

(0,45-2,23) 
0,12 

(0,05-0,27) 
ND 

0,11 
(0,02-0,72) 

ND ND ND ND 

IC: Intervalo de confiança 

 

A tabela 7 apresenta uma correlação positiva entre o uso de betabloqueador 

e a incidência de dispepsia além de uma relação inversamente proporcional entre a 

ocorrência deste evento adverso e a associação do dabigatrana aos inibidores da 

bomba de prótons e antagonistas de receptores H2 para histamina. Adicionalmente é 

possível observar que a incidência de dispepsia é maior em pacientes que não 

usaram hipoglicemiantes orais e antiplaquetários. De modo geral, a incidência de 

dispepsia mediante a administração do dabigatrana parece ser independente do uso 

de digoxina, antagonistas AT1, inibidores da enzima conversora de angiotensina, 

antiarrítmicos, estatinas e diuréticos. 

 

 



42 

 

Tabela 7: Associações terapêuticas à dabigatrana procedida nos pacientes que apresentaram dispepsia em cada um 
dos quatro trimestres de acompanhamento 

DISPEPSIA 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

110mg 
(n = 12) 

150mg 
(n = 47) 

110mg 
(n = 1) 

150mg 
(n = 10) 

110mg 
(n= 0) 

150mg 
(n = 12) 

110mg 
(n = 2) 

150mg 
(n = 8) 

Hipoglicemiantes orais         

Sim% (n) 16,7%(2) 23,4%(11) 0,0%(0) 20,0%(2) 0,0%(0) 16,7%(2) 50,0%(1) 12,5%(1) 

Não% (n) 83,3%(10) 76,6%(36) 100%(1) 80,0%(8) 0,0%(0) 83,3%(10) 50,0% (1) 87,5%(7) 

Variação relativa (IC) 
5,00 

(1,38-18,17) 
3,27 

(1,90-5,62) 
ND 

4,00 
(1,11-14,35) 

ND 
5,00 

(1,38-18,17) 
1,00 

(0,14-7,10) 
7,00 

(1,10-44,61) 

Digoxina         

Sim% (n) 25,0%(3) 23,4%(11) 0,0%(0) 30%(3) 0,0%(0) 33,3%(4) 50,0%(1) 0,0%(0) 

Não% (n) 75,0%(9) 76,6%(36) 100%(1) 70,0%(7) 0,0%(0) 66,7%(8) 50,0%(1) 100%(8) 

Variação relativa (IC) 
3,00 

(1,07-8,43) 
3,27 

(1,90-5,62) 
ND 

2,33 
(0,83-6,54) 

ND 
2,00 

(0,82-4,89) 
1,00 

(0,14-7,10) 
ND 

Antagonistas AT1         

Sim% (n) 50,0%(6) 51,1%(24) 0,0%(0) 50,0%(5) 0,0%(0) 50,0%(6) 100%(2) 0,0%(0) 

Não% (n) 50,0%(6) 48,9%(23) 100%(1) 50,0%(5) 0,0%(0) 50,0%(6) 0,0%(0) 100%(8) 

Variação relativa (IC) 
1,00 

(1,00-1,00) 
0,95 

(0,64-1,44) 
ND 

1,00 
(1,00-1,00) 

ND 
1,00 

(1,00-1,00) 
ND ND 

Antiplaquetários         

Sim% (n) 8,3%(1) 10,6%(5) 0,0%(0) 40,0%(4) 0,0%(0) 8,3%(1) 0,0%(0) 12,5%(1) 

Não% (n) 91,7%(11) 89,4%(42) 100%(1) 60,0%(6) 0,0%(0) 91,7%(11) 100%(2) 87,5%(7) 

Variação relativa (IC) 
11,00 

(1,67-72,40) 
8,40 

(3,65-19,35) 
ND 

1,50 
(0,60-3,73) 

ND 
11,00 

(1,67-72,40) 
ND 

7,00 
(1,10-44,61) 

Inibidores da enzima 
conversora de angiotensina 

        

Sim% (n) 41,7%(5) 25,5%(12) 100%(1) 40,0%(4) 0,0%(0) 8,3%(1) 50,0%(1) 37,5%(3) 

Não% (n) 58,3%(7) 74,5(35) 0,0%(0) 60,0%(6) 0,0%(0) 91,7%(11) 50,0%(1) 62,5%(5) 

Variação relativa (IC) 
1,40 

(0,61-3,19) 
2,92 

(1,74-4,89) 
ND 

1,50 
(0,60-3,73) 

ND 
11,00 

(1,67-72,40) 
1,00 

(0,14-7,10) 
1,67 

(0,59-4,73) 

Betabloqueadores         

Sim% (n) 75,0%(9) 59,6%(28) 100%(1) 80,0%(8) 0,0%(0) 91,7%(11) 100%(2) 62,5%(5) 

Não% (n) 25,0%(3) 40,4%(19) 0,0%(0) 20,0%(2) 0,0%(0) 8,3%(1) 0,0%(0) 37,5%(3) 

Variação relativa (IC) 
0,33 

(0,12-0,94) 
0,68 

(0,45-1,03) 
ND 

0,25 
(0,07-0,90) 

ND 
0,09 

(0,01-0,60) 
ND 

0,60 
(0,21-1,70) 

Antiarrrítmicos         

Sim% (n) 50,0%(6) 23,4%(11) 0,0%(0) 20,0%(2) 0,0%(0) 16,7%(2) 50,0%(1) 12,5%(1) 

Não% (n) 50,0%(6) 76,6%(36) 100%(1) 80,0%(8) 0,0%(0) 83,3%(10) 50,0%(1) 87,5%(7) 

Variação relativa (IC) 
1,00 

(0,45-2,23) 
3,27 

(1,90-5,62) 
ND 

4,00 
(1,11-14,35) 

ND 
5,00 

(1,38-18,17) 
1,00 

(0,14-7,10) 
7,00 

(1,10-44,61) 

Estatinas         

Sim% (n) 58,3%(7) 51,1%(24) 100%(1) 60,0%(6) 0,0%(0) 50,0%(6) 50,0%(1) 37,5%(3) 

Não% (n) 41,7%(5) 48,9%(23) 0,0%(0) 40,0%(4) 0,0%(0) 50,0%(6) 50,0%(1) 62,5%(5) 

Variação relativa (IC) 
0,71 

(0,31-1,63) 
0,96 

(0,64-1,44) 
ND 

0,67 
(0,27-1,66) 

ND 
1,00 

(0,45-2,23) 
1,00 

(0,14-7,10) 
1,67 

(0,59-4,73) 

Inibidores da bomba de 
prótons 

        

Sim% (n) 8,3%(1) 23,4%(11) 100%(1) 40,0%(4) 0,0%(0) 16,7%(2) 50,0%(1) 12,5%(1) 

Não% (n) 91,7%(11) 76,6%(36) 0,0%(0) 60,0%(6) 0,0%(0) 83,3%(10) 50,0%(1) 87,5%(7) 

Variação relativa (IC) 
11,00 

(1,67-72,40) 
3,27 

(1,90-5,62) 
ND 

1,50 
(0,60-3,73) 

ND 
5,00 

(1,38-18,17) 
1,00 

(0,14-7,10) 
7,00 

(1,10-44,61) 
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Tabela 7 (continuação): Associações terapêuticas à dabigatrana procedida nos pacientes que apresentaram 
dispepsia em cada um dos quatro trimestres de acompanhamento 

DISPEPSIA 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

110mg 
(n = 12) 

150mg 
(n = 47) 

110mg 
(n = 1) 

150mg 
(n = 10) 

110mg 
(n = 0) 

150mg 
(n = 12) 

110mg 
(n = 2) 

150mg 
(n = 8) 

Antagonista H2         

Sim% (n) 0,0%(0) 4,2%(2) 0,0%(0) 10,0%(1) 0,0%(0) 8,3%(1) 0,0%(0) 0,0%(0) 

Não% (n) 100%(12) 95,8%(45) 0,0%(0) 90,0%(9) 0,0%(0) 91,7%(11) 100%(2) 100%(8) 

Variação relativa (IC) ND 
22,5 

(5,79-87,44) 
ND 

9,00 
(1,39-58,44) 

ND 
11,00 

(1,67-72,40) 
ND ND 

Diuréticos         

Sim% (n) 83,3%(10) 53,2%(25) 100%(1) 70,0%(7) 0,0%(0) 58,3%(7) 100%(2) 37,5%(3) 

Não% (n) 16,7%(2) 46,8%(22) 0,0%(0) 30,0%(3) 0,0%(0) 41,7%(5) 0,0%(0) 62,5%(5) 

Variação relativa (IC) 
5,00 

(1,38-18,17) 
0,88 

(0,59-1,32) 
ND 

0,43 
(0,15-1,20) 

ND 
0,71 

(0,31-1,63) 
ND 

1,67 
(0,59-4,73) 

IC: Intervalo de confiança; ND: Não determinável 

 

4.5 Modificações na terapêutica e descontinuação do tratamento 

 

Devido aos eventos adversos relatados pelos pacientes, foram necessárias 

algumas intervenções médicas, como redução da dose de 150mg para 110mg de 

dabigatrana e suspensão médica do tratamento, independente da posologia (Tabela 

8). 

Além disso, foram prescritos inibidores da bomba de prótons e antagonistas 

H2, principalmente para pacientes em uso de dabigatrana 150mg. Alguns pacientes 

abandonaram o tratamento e outros foram a óbito. Por falta de acesso à declaração 

de óbito, a causa mortis não pode ser descrita e relacionada ao uso do 

medicamento. 

 

Tabela 8: Número de casos em que foi necessária a modificação da terapêutica. 

 Dabigatrana 110mg Dabigatrana 150mg 

 
0 - 3 

meses 
(n = 33) 

3 - 6 
meses 
(n = 27) 

6 - 9 
meses 
(n = 30) 

9 - 12 
meses 
(n = 30) 

0 – 3 
meses 

(n = 106) 

3 - 6 
meses 
(n = 80) 

6 – 9 
meses 
(n = 71) 

9 - 12 
meses 
(n = 68) 

Coadmistração com IBP e 
antagonistas H2 

12% (4) 0 0 0 
27,4% 
(29) 

37,5% 
(30) 

43,7% 
(31) 

45,6% 
(31) 

Redução da dose 0 0 0 0 2,8% (3) 5% (4) 2,8% (2) 0 

Suspensão médica 12% (4) 3,7% (1) 0 6,7% (2) 14% (15) 2,5% (2) 0 1,5% (1) 

Abandono do tratamento 15% (5) 0 0 0 5,6% (6) 2,5% (2) 0 0 

Óbitos 
(Causa desconhecida) 

0 0 3,3% (1) 0 1,9% (2) 1,3% (1) 2,8% (2) 1,5% (1) 
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4.6 Adesão ao tratamento 

 

Através do método de registro de retirada de medicamentos foi possível 

estimar a adesão dos pacientes ao tratamento com dabigatrana, aplicando-se a 

fórmula do cálculo do grau de concordância entre os intervalos real e estimado para 

a retirada do medicamento. É possível observar que ao longo dos quatro trimestres 

a maior parte dos pacientes aderiu ao tratamento (Tabela 9). Além disso, a 

incidência de efeitos indesejados considerados comuns como dispepsia e 

sangramento menor não foi diferente entre os aderentes e não-aderentes. De modo 

geral, quanto ao gênero e à faixa etária, diferente do observado para mulheres e 

indivíduos com idade superior a 75 anos, o percentual de sujeitos aderentes ao 

tratamento foi maior dentre os homens e pacientes com menos de 75 anos de idade. 

Já em relação à dose, nos nove primeiros meses o percentual daqueles que 

aderiram ao tratamento foi maior somente dentre os usuários de dabigatrana 110mg. 

Entretanto, no quarto trimestre, o percentual daqueles que aderiram ao tratamento 

foi maior apenas dentre os usuários da dose de 150mg. 

 

Tabela 9: Caracterização dos pacientes aderentes e não aderentes ao tratamento com dabigatrana em cada 
um dos quatro trimestres de acompanhamento 

Trimestre 
1º (n = 139) 2º (n = 107) 

 
3º (n = 101) 

 
4º (n = 98) 

(+) (-) VR (IC) (+) (-) VR (IC) (+) (-) VR (IC) (+) (-) VR (IC) 

Total % (n) 
56,8% 
(79) 

43,2% 
(60) 

0,76 
(0,60-
0,96) 

59,8% 
(64) 

40,2% 
(43) 

0,67 
(0,51-
0,89) 

62,4% 
(63) 

37,6% 
(38) 

0,60 
(0,45-
0,81) 

63,3% 
(62) 

36,7% 
(36) 

0,58 
(0,43-
0,78) 

110mg % (n) 
15,8% 
(22) 

7,9% 
(11) 

0,50 
(0,25-
0,99) 

17,7% 
(19) 

7,5% 
(8) 

0,42 
(0,19-
0,92) 

20,8% 
(21) 

8,9% 
(9) 

0,43 
(0,21-
0,89) 

16,3% 
(16) 

14,3% 
(14) 

0,87 
(0,45-
1,69) 

150mg % (n) 
41,0% 
(57) 

35,2% 
(49) 

0,86 
(0,64-
1,16) 

42,0% 
(45) 

32,7% 
(35) 

0,78 
(0,55-
1,10) 

41,6% 
(42) 

28,7% 
(29) 

0,69 
(0,47-
1,01) 

46,9% 
(46) 

22,4% 
(22) 

0,48 
(0,31-
0,73) 

< 75 anos % (n) 
48,9% 
(68) 

36,0% 
(50) 

0,73 
(0,56-
0,97) 

51,4% 
(55) 

35,5% 
(38) 

0,69 
(0,50-
0,95) 

53,5% 
(54) 

32,7% 
(33) 

0,61 
(0,44-
0,85) 

57,1% 
(56) 

30,6% 
(30) 

0,54 
(0,38-
0,76) 

≥75 anos % (n) 
7,9% 
(11) 

7,2% 
(10) 

0,91 
(0,40-
2,07) 

8,4% 
(9) 

4,7% 
(5) 

0,56 
(0,19-
1,60) 

8,9% 
(9) 

4,9% 
(5) 

0,56 
(0,19-
1,60) 

6,1% 
(6) 

6,1% 
(6) 

1,00 
(0,33-
2,99) 

Mulher % (n) 
19,4% 
(27) 

16,5% 
(23) 

0,85 
(0,51-
1,41) 

16,8% 
(18) 

14,9% 
(16) 

0,89 
(0,48-
1,65) 

19,8% 
(20) 

10,9% 
(11) 

0,55 
(0,28-
1,09) 

18,4% 
(18) 

13,3% 
(13) 

0,72 
(0,37-
1,39) 

Homem % (n) 
37,4% 
(52) 

26,6% 
(37) 

0,71 
(0,50-
1,01) 

43,0% 
(46) 

25,2% 
(27) 

0,59 
(0,40-
0,87) 

42,6% 
(43) 

26,7% 
(27) 

0,63 
(0,42-
0,93) 

44,9% 
(44) 

23,5% 
(23) 

0,52 
(0,34-
0,79) 

Dispepsia % (n) 
23,7% 
(33) 

18,7% 
(26) 

0,79 
(0,50-
1,24) 

4,7% 
(5) 

5,6% 
(6) 

1,20 
(0,38-
3,81) 

7,9% 
(8) 

4,0% 
(4) 

0,50 
(0,15-
1,61) 

7,1% 
(7) 

3,1% 
(3) 

0,43 
(0,11-
1,61) 

Sangramento 
menor % (n) 

7,9% 
(11) 

4,3% 
(6) 

0,54 
(0,21-
1,43) 

5,6% 
(6) 

2,8% 
(3) 

0,50 
(0,13-
1,95) 

5,9% 
(6) 

3,0% 
(3) 

0,50 
(0,13-
1,94) 

4,1% 
(4) 

5,1% 
(5) 

1,25 
(0,34-
4,52) 

(+): Aderentes; (-) Não aderentes; VR: variação relativa; IC: intervalo de confiança 
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4.7 Avaliação dos desfechos de efetividade e segurança do tratamento 

 

Seguindo os critérios do estudo RE-LY (Connolly et al., 2009), os desfechos 

de segurança neste trabalho foram avaliados através da ocorrência de sangramento 

maior. Não foram registrados casos de sangramento maior associado ao tratamento 

com dabigatrana, portanto este anticoagulante se mostrou seguro. Relatos de 

sangramentos menores, como hematomas, sangramento gengival e urinário, só 

foram observados nos três primeiros meses de tratamento, com incidência maior nos 

pacientes em uso de dabigatrana 150mg, conforme visto nas tabelas 2 a 5. 

Os desfechos de efetividade terapêutica foram avaliados através da não 

ocorrência de eventos tromboembólicos como AVE, AIT ou tromboembolismo 

sistêmico (Conolly et al., 2009). Não foram registrados eventos tromboembólicos 

durante terapia com dabigatrana nos pacientes acompanhados, indicando que este 

anticoagulante se mostrou eficaz.  
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5. DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 mostra que embora o perfil dos pacientes ao final do tratamento 

seja semelhante ao inicial, constata-se uma redução do número total de indivíduos 

em uso do medicamento devido à suspensão ou abandono do tratamento, bem 

como aos óbitos relatados. Esta redução se deu principalmente no que tange à 

maior dose, inclusive porque em alguns casos foi recomendada a diminuição da 

dose para 110mg. 

A análise do perfil dos pacientes ao final do estudo sugere que a dose 

prescrita pode ter alguma relação com a idade, visto que a proporção de pacientes 

com idade superior a 75 anos que receberam a dose de 110mg é maior se 

comparado com pacientes de mesma faixa etária em uso da dose maior. Alguns 

estudos discutem que o fluxo sanguíneo, a função e a massa renal encontram-se 

diminuídos no paciente idoso, e como consequência é observada a redução da 

depuração da creatinina (Rowe et al., 1976; Bressler e Bahl, 2003).  Como a 

creatinina é uma substância livremente filtrada pelo glomérulo, este índice traduz a 

função renal e, portanto, reflete a depuração de vários fármacos que são eliminados 

na urina, como dabigatrana (Cockroft e Gault, 1976; Blommel et al., 2011). Em cerca 

de dois terços dos indivíduos idosos, o declínio da função renal relativo à idade foi 

associado com a coexistência de doenças cardiovasculares entre outros fatores de 

risco (Shi e Klotz, 2011). Nos idosos uma grande variabilidade disposicional de 

fármacos é particularmente proeminente; a complexidade das interações entre 

comorbidade, polifarmácia, e mudanças relacionadas à idade na farmacocinética e 

farmacodinâmica justificam o velho e bem conhecido aforismo: "começar de baixo, ir 

devagar" para os indivíduos idosos (Shi e Klotz, 2011). Além disso, a idade é 

considerada para cálculo do escore de risco de sangramento (Senoo et al., 2014).  

Pode-se observar ainda na tabela 1 que, para ambas as doses, a maioria dos 

pacientes apresentou alto risco para desenvolvimento de eventos tromboembólicos. 

Ao passo que a maior dose foi prescrita principalmente para pacientes com menor 

risco de desenvolvimento de eventos hemorrágicos. Esta observação permite sugerir 
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que a prescrição do medicamento foi devida ao risco de eventos tromboembólicos e 

a determinação da posologia se baseou na susceptibilidade a sangramentos, ou 

seja, no risco de ocorrência de um evento adverso esperado durante terapia com 

antitrombótico (Connolly et al., 2009). Quando os riscos tanto de acidente vascular 

encefálico como de hemorragia são elevados, dabigatrana parece ter um benefício 

clínico líquido superior a varfarina (Senoo et al., 2014). Entretanto, de acordo com o 

estudo RE-LY (Connolly et al., 2009), a dose de 150mg de dabigatrana determina 

eventos hemorrágicos em proporção semelhante à varfarina, o que pode justificar a 

inferência feita. É importante notar que foi prescrito dabigatrana para alguns 

pacientes com CHA2DS2-VASc inferior a 2. De acordo Senoo et al. (2014) a 

administração de antitrombóticos só deve ser realizada nesta circunstância se os 

pacientes forem do sexo masculino com escore de risco igual a 1. 

Verificou-se que no início do estudo os pacientes utilizavam outros 

medicamentos (Figura 9) principalmente antagonistas dos receptores tipo 1 para 

angiotensina II, betabloqueadores adrenérgicos, hipoglicemiantes orais, estatinas e 

diuréticos. Esta observação está associada ao fato de estes pacientes apresentarem 

outras doenças além da fibrilação atrial, principalmente hipertensão arterial e 

diabetes mellitus (Figura 10). Pode-se notar ainda que um maior percentual dos 

pacientes hipertensos, diabéticos ou que sofreram AVE ou AIT utilizaram doses 

menores de dabigatrana (Figura 10). Estas doenças contribuem para o aumento do 

risco de eventos tromboembólicos e, consequentemente, favorecem a prescrição de 

dabigatrana. Além de propiciarem eventos hemorrágicos, fazendo com que o uso de 

doses menores deste anticoagulante seja mais racional (Senoo et al., 2014; 

Connolly et al., 2009). 

As reações adversas a medicamentos são um tipo de evento adverso que, 

diferente dos erros de medicação, são consideradas não evitáveis e sempre 

associadas a dano ao paciente (Aizenstein e Tomassi, 2011). Os sangramentos 

menores, como hematomas, sangramentos gengival e urinário, são EA previsíveis 

em qualquer terapia anticoagulante (Crowthen e Warkentin, 2008), porém, no 

presente estudo, constitui evento adverso muito comum apenas no primeiro 

trimestre de avaliação (Tabela 2). A incidência de sangramento menor diminuiu 

consideravelmente nos trimestres subsequentes (Tabelas 3 a 5).  
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Como observado nas tabelas 2 a 5, a dispepsia constitui evento adverso 

muito comum dentre os pacientes estudados. A sua ocorrência mediante o uso de 

dabigatrana encontra-se descrita na literatura, e é associado a sua formulação 

farmacêutica (Connolly et al., 2009). O pH gástrico afeta a solubilidade de alguns 

fármacos e, por consequência, sua absorção quando administrados por via oral 

(Bender, 1968).  No caso do dabigatrana, o medicamento no qual o fármaco é 

veiculado consiste de cápsulas de hidroxipropilmetilcelulose contendo em seu 

interior grânulos de ácido tartárico revestidos por etexilato de dabigatrana; o 

medicamento foi então projetado para promover um microambiente ácido para 

aumentar a dissolução e a absorção do anticoagulante independente de variações 

do pH gástrico (Stangier, 2008).  

Mediante a caracterização dos pacientes que apresentaram este evento 

adverso ao longo do primeiro ano de tratamento (Tabela 6), observou-se que os 

pacientes com idade superior a 75 anos apresentaram incidência menor de 

dispepsia. Esta observação pode salientar um mecanismo de proteção à mucosa 

gástrica decorrente da sua atrofia no idoso, com consequente elevação do pH local, 

conforme relatado na literatura (Campos et al., 2000).  

Segundo Costa (2015) os eventos adversos geralmente são os responsáveis 

pela não-adesão e/ou a consequente modificação da terapia, relacionados, por 

exemplo, ao abandono do tratamento e a suspensão médica. Os inibidores da 

bomba de prótons como o omeprazol são altamente prescritos para condições 

relacionadas ao aumento da acidez gástrica (Souza et al., 2015). Há estudos que 

mostram a associação entre dabigatrana e agentes “gastroprotetores”, não só 

inibidores da bomba de prótons como antagonistas de receptores H2 para histamina 

(Chan et al., 2015; He et al., 2016). Estas associações terapêuticas também foram 

observadas no presente trabalho (Tabela 7) e podem explicar a redução da 

incidência de dispepsia evidenciada posteriormente. Entretanto, mudanças no pH 

gástrico podem alterar a solubilidade do fármaco e inibidores da bomba de prótons 

têm se mostrado capazes de diminuir as concentrações séricas de dabigatrana, 

apesar da interação não ser considerada clinicamente significativa (Stangier et al., 

2008). Aparentemente estas associações não comprometeram a efetividade do 
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anticoagulante no presente estudo, uma vez que não foi observado nenhum evento 

tromboembólico nos pacientes acompanhados.  

A síndrome dispéptica é esperada mediante o uso de hipoglicemiantes orais 

(Smahelová, 2011), bem como relatada com a utilização de antiplaquetários, 

especialmente aqueles que diminuem a biossíntese de prostaglandinas (Scheiman, 

2005; Serebruany  et al., 2013). Talvez, em função disso, os pacientes em uso 

destes medicamentos não tenham associado a dispepsia ao uso de dabigatrana 

(Tabela 7). Assim como descrito por Sherid et al. (2014), o uso concomitante deste 

anticoagulante e antiplaquetários não foi associado ao favorecimento de eventos 

adversos gastrintestinais no presente estudo. 

Um trabalho publicado no periódico British Medical Journal (Clinical Research 

Edition) em 1988, sem autores listados, cujo objetivo foi avaliar o atenolol e um 

antagonista de canais de cálcio quanto à capacidade de controlar a pressão arterial 

e a incidência de efeitos adversos, associou a dispepsia principalmente ao uso do 

betabloqueador, como observado no presente estudo. Adicionalmente, Tominaga et 

al. (2016), relatou a associação entre a alteração da atividade autonômica e 

sintomas de dispepsia, concluindo que o Tofisopam pode ser útil para pacientes com 

dispepsia funcional. Este fármaco constitui um inibidor de fosfodiesterase que 

promove a elevação dos níveis intracelulares de nucleotídeos cíclicos (Murthy & 

Mangot, 2015). Como betabloqueadores impedem a ativação de receptores 

adrenérgicos por agonistas endógenos, diminuindo os níveis citossólicos de 

nucleotídeos cíclicos (Munabi et al., 2016), podemos associar a isto a maior 

prevalência de dispepsia em pacientes usuários desta classe de fármacos 

combinada ao dabigatrana (Tabela 7). 

Ao longo dos quatro trimestres a maior parte dos pacientes aderiu ao 

tratamento e a incidência de dispepsia e sangramento menor não foi diferente entre 

os aderentes e não aderentes, de modo que, inesperadamente, a ocorrência de 

eventos adversos não parece ter influenciado a adesão à terapia anticoagulante 

(Tabela 9). A literatura descreve que doenças psiquiátricas como depressão podem 

estar associados à falta de adesão ao tratamento medicamentoso e que os 

indivíduos do gênero masculino são menos propensos ao estresse e menos 

susceptíveis a alterações na saúde mental (Ciechanowski et al., 2001). Este dado 
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pode justificar o maior percentual de sujeitos aderentes ao tratamento quando 

comparado aos não aderentes dentre os homens (Tabela 9). A literatura ainda reúne 

dados que indicam que, de modo geral, os pacientes mais idosos são menos 

aderentes ao tratamento medicamentoso (Griffith, 1990; Gryfe, 1984). Conforme 

visto na tabela 2, de modo distinto aos pacientes mais idosos, de fato a proporção 

de pacientes aderentes foi superior a de pacientes não aderentes dentre os 

indivíduos com idade inferior a 75 anos. De acordo com a revisão publicada por 

Griffith (1990), a dose do fármaco também pode impactar na adesão ao tratamento.  

O fato de o paciente retirar o medicamento com regularidade, seguindo o 

regime terapêutico prescrito, não necessariamente significa que ele use o 

medicamento conforme prescrição medicamentosa. Outra limitação deste método de 

análise da adesão é que ele não identifica quando o paciente adquire os 

medicamentos em outras farmácias ou recebe amostras grátis de medicamentos em 

consultórios médicos (Ben et al., 2012). 

Não houve nenhuma ocorrência de sangramento maior, segundo os critérios 

do estudo RE-LY (Connolly et al., 2009), assim como não foram relatados eventos 

tromboembólicos de modo que, no presente estudo, o medicamento pode ser 

associado, respectivamente, à segurança e à efetividade. 

 

5.1. Limitações do estudo  

 

Este estudo foi uma tentativa de compreender o uso de dabigatrana no 

“mundo real” na sua fase de pós-comercialização precoce, ou seja, fora de uma 

infraestrutura fornecida pelos ensaios clínicos, com foco nos eventos adversos, 

segurança, efetividade e adesão. Sendo assim, apresentou algumas limitações, 

dentre elas: 

- Nem sempre foi o próprio paciente quem compareceu à farmácia para retirar o 

medicamento. Seu acompanhante, algumas vezes, não esteve apto a relatar sobre 

os outros medicamentos em uso e os possíveis eventos adversos apresentados. 

Isso pode ter gerado falhas no registro das informações, e no intuito de minimizar 
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essas falhas, foi feito contato telefônico com o paciente para confirmar as 

informações obtidas, mas raramente se obteve sucesso nos telefonemas; 

- O fato dos prontuários não estarem preenchidos de maneira adequada dificultou o 

acesso aos dados para tentar compreender os motivos que levaram à suspensão 

médica ou redução da dose; 

- Inacessibilidade aos dados de eventos ocorridos fora do INC, principalmente os 

óbitos, uma vez que esta não é uma unidade de saúde com atendimento de 

emergência, fazendo com que algumas vezes os pacientes procurassem 

atendimento em outras unidades. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A prescrição do dabigatrana para os pacientes incluídos no estudo e sua 

posologia aparentemente foram baseadas no escore de risco para eventos 

tromboembólicos e eventos hemorrágicos, respectivamente. 

A dispepsia, um evento adverso do dabigatrana descrito na literatura, foi 

observada em uma frequência maior do que a esperada. Esse dado pode justificar o 

abandono do tratamento e alterações na conduta médica observados, abrangendo 

redução de dose, suspensão da terapia e associação com medicamentos contendo 

fármacos protetores da mucosa gástrica. Esta combinação terapêutica, inclusive, 

parece explicar a redução da frequência da dispepsia ao longo dos trimestres, 

enquanto o uso de betabloqueadores pareceu favorecer a ocorrência deste evento 

adverso.  

Adicionalmente pode-se concluir que o medicamento avaliado se mostrou 

seguro e pode ser considerado efetivo nas condições estudadas. 

A farmacovigilância ativa é fundamental para o conhecimento do perfil de 

efetividade e segurança de novos medicamentos incorporados à prática clínica, e 

problemas relacionados ao mesmo, principalmente na fase de pós-comercialização 

precoce. Neste estágio, os riscos associados aos medicamentos ainda não são 

totalmente conhecidos. Estudos como este possibilitam a elaboração de estratégias 

para aperfeiçoar a terapia anticoagulante com dabigatrana melhorando a adesão e 

minimizando eventos adversos a medicamentos relacionados a erros de medicação. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo 1 continuação: Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo 2.Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO 3. Questionário estruturado para coleta de dados 

Paciente: Idade: Prontuário:                      Médico:
1ª Dispensa 2ª Dispensa 3ª Dispensa
Data: Data: Data:
Quantidade: Quantidade: Quantidade:
Apresentação: 150mg (      )  110mg (       ) Apresentação: 150mg (      )  110mg (       ) Apresentação: 150mg (      )  110mg (       )
Lote:                          Validade: Lote:                          Validade: Lote:                          Validade:
Receita:    Sim  (      )       Não  (       ) Consulta/receita:    Sim  (      )       Não  (       ) Consulta/Receita:    Sim  (      )      Não  (       )
HAS BLED:     Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    
CHADS2:  Internação:  Sim  (    )     Não (    )    Internação:  Sim  (    )     Não (    )    
Farmacêutico: Farmacêutico: Farmacêutico:

4ª Dispensa 5ª Dispensa 6ª Dispensa
Data: Data: Data:
Quantidade: Quantidade: Quantidade:
Apresentação: 150mg (      )  110mg (       ) Apresentação: 150mg (      )  110mg (       ) Apresentação: 150mg (      )  110mg (       )
Lote:                          Validade: Lote:                          Validade: Lote:                          Validade:
Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       ) Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       ) Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       )
Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    
Internação:  Sim  (    )     Não (    )    Internação:  Sim  (    )     Não (    )    Internação:  Sim  (    )     Não (    )    
Farmacêutico: Farmacêutico: Farmacêutico:

7ª Dispensa 8ª Dispensa 9ª Dispensa
Data: Data: Data:
Quantidade: Quantidade: Quantidade:
Apresentação: 150mg (      )  110mg (       ) Apresentação: 150mg (      )  110mg (       ) Apresentação: 150mg (      )  110mg (       )
Lote:                          Validade: Lote:                          Validade: Lote:                          Validade:
Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       ) Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       ) Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       )
Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    
Internação:  Sim  (    )     Não (    )    Internação:  Sim  (    )     Não (    )    Internação:  Sim  (    )     Não (    )    
Farmacêutico: Farmacêutico: Farmacêutico:

10ª Dispensa 11ª Dispensa 12ª Dispensa
Data: Data: Data:
Quantidade: Quantidade: Quantidade:
Apresentação: 150mg (      )  110mg (       ) Apresentação: 150mg (      )  110mg (       ) Apresentação: 150mg (      )  110mg (       )
Lote:                          Validade: Lote:                          Validade: Lote:                          Validade:
Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       ) Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       ) Consulta/Receita:    Sim  (      )       Não  (       )
Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    Evento Sangramento:  Sim  (    )     Não (    )    
Internação:  Sim  (    )     Não (    )    Internação:  Sim  (    )     Não (    )    Internação:  Sim  (    )     Não (    )    
Farmacêutico: Farmacêutico: Farmacêutico:  

 

 

 

1ª Dispensa 2ª Dispensa 3ª Dispensa

4ª Dispensa 5ª Dispensa 6ª Dispensa

7ª Dispensa 8ª Dispensa 9ª Dispensa

10ª Dispensa 11ª Dispensa 12ª Dispensa
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ANEXO 4. Formulário de Solicitação de Dabigatrana 
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ANEXO 5. Fluxograma sumarizando as modificações na terapêutica observadas ao 
longo do 1º ano de tratamento com dabigatrana (110mg e 150mg) e o impacto 
destas alterações no número (n) de participantes do estudo em cada trimestre de 
tratamento.  

 

 


