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RESUMO  
 
Dabigatrana foi incorporado à padronização do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) em 
2012, como alternativa à varfarina para pacientes com fibrilação atrial (FA) não valvar. O 
presente trabalho envolve um estudo de farmacovigilância cujo objetivo foi avaliar o perfil de 
eventos adversos (EA) desse novo anticoagulante oral em pacientes ambulatoriais com FA 
durante os primeiros seis meses de tratamento (CAAE: 03455512.5.0000.5272), 
sendo realizado na farmácia do INC de janeiro a junho de 2013. Os pacientes em uso de 
dabigatrana 110mg e 150mg foram acompanhados por entrevista farmacêutica durante as 
dispensações do medicamento e estratificados em função da dose, sendo analisados com 
relação à faixa etária, gêneros, comorbidades, outros medicamentos em uso e relatos de EA. 
Foram incluídos 98 pacientes; três não iniciaram o tratamento. Ao longo dos dois trimestres 
avaliados, para as duas doses, a maioria dos pacientes era do sexo masculino (cerca de 60%). 
A maior parte dos pacientes em uso de dabigatrana 150mg possuía idade inferior a 65 anos. 
Independente da dose de dabigatrana, aproximadamente 85% dos pacientes havia feito 
anticoagulação prévia. Entretanto, a menor dose foi aplicada principalmente em pacientes com 
maior escore de risco para sangramento (52,4%), enquanto apenas 12,3% dos indivíduos que 
usaram a dose maior apresentaram escore de risco tão elevado. Os pacientes, especialmente na 
dose de 110mg do medicamento, apresentaram comorbidades como hipertensão arterial 
(83,3% para 110mg x 63,9% para 150mg), AVE (55,6%x9,8%) e diabetes mellitus 
(55,6%x22,9%), justificando as associações terapêuticas mais observadas com 
betabloqueadores  (71,4%x65,7%), antagonistas AT1 (66,7%x52,2%) e hipoglicemiantes orais 
(42,9%x10,5%). A reação adversa a medicamentos (RAM) mais relatada no primeiro 
trimestre pelos pacientes em uso de dabigatrana 150mg foi dispepsia (homens 57,1% e 
mulheres 36,9%), principalmente naqueles com idade superior a 75 anos (55,6%). Para a 
menor dose, a freqüência desta RAM não foi diferente entre os gêneros, sendo comparável a 
cefaléia, fadiga e tontura (28,6%) em mulheres e mais proeminente para pacientes com menos 
de 65 anos (40%). No segundo trimestre, esta RAM só foi observada com 150mg do 
medicamento, tanto em homens (5%) como em mulheres (8,1%), e indivíduos com idade 
inferior a 75 anos (15,8%). Em função disso, foi prescrita a associação com omeprazol ou 
ranitidina para 14,9% dos indivíduos em uso de 150mg e 4,8% dos usuários de 110mg após os 
três primeiros meses de tratamento. Tanto no primeiro (5,4%) como no segundo (7%) 
trimestre também houve redução da dose do medicamento de 150mg para 110mg. 
Adicionalmente, no primeiro trimestre, independente da dose, houve interrupção do 
tratamento por decisão do paciente (14,3% para 110mg e 5,4% para 150mg) ou suspensão 
médica (19% para 110mg e 10,8% para 150mg). Óbitos foram observados apenas com a 
maior dose (1,3% no primeiro trimestre e 1,7% no segundo). As RAM observadas se 
encontravam descritas na literatura, entretanto, neste estudo a dispepsia apresentou frequência 
maior, sendo responsável por problemas de adesão e interrupção do tratamento. Com este 
estudo pode-se classificar as RAM associadas a dabigatrana quanto as suas características e 
ocorrências possibilitando a elaboração de estratégias para aperfeiçoar a farmacoterapia. 
 
Palavras - Chave: Dabigatrana. Anticoagulação. Farmacovigilância. 
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ABSTRACT 
 
Dabigatran was incorporated into the standardization of INC in 2012 as an alternative to 
warfarin for patients with nonvalvular atrial fibrillation (FA). This work constitutes a 
pharmacovigilance study that aimed to evaluate adverse events (EA) associated to this 
new oral anticoagulant in outpatients with FA into the six initial months of pharmacotherapy 
(CAAE: 03455512.5.0000.5272), being conducted at INC pharmacy from January to June of 
2013. Patients on dabigatran 110mg and 150mg were followed by pharmaceutical interview 
during its dispensation and stratified according to the dose being analyzed about age, gender, 
comorbidities, other medications in use and reports of EA. There were included 98 patients 
but 3 did not iniciate the treatment. Along the periods evaluated, independent of the dose, 
patients majority were male (about 60%). Most patients on dabigatran 150mg (48.6%) had 
less than 65 years-old being younger than most users of 110mg dosage (42.9% aged between 
65 and 75 years-old). Regardless of the dose of dabigatran, approximately 85% of patients 
received prior anticoagulation. However, the lowest dosage was applied specially to patients 
with highest bleeding score risk (52.4%). Only 12.3% of individuals who used 150mg dosage 
had a score risk that high. Patients, specially whose on  dabigatran 110mg, showed several 
comorbidities such as hypertension (83.3% for 150mg vs. 63.9% for 110mg), stroke (55.6% 
vs. 9.8%) and diabetes mellitus (55.6% vs. 22.9%), justifying therapeutic associations with 
beta-blockers (71.4% vs 65.7%), AT1 antagonists (66.7% vs. 52.2%) and oral hypoglycemic 
agents (42.9% x 10 5%). The main adverse drug reaction (RAM) reported in the first trimester 
of pharmacotherapy by patients taking dabigatran 150mg was dyspepsia (male 57.1% and 
female 36.9%), mainly those beyond 75 years-old (55.6%). This RAM frequency associated to 
the lowest dosage was not different between genders, being comparable to headache, fatigue 
and dizziness (28.6%) in females and more prominent in patients beneath 65 years-old 
(40%). In the second trimester, this RAM was only related to 150mg dosage (5% males, 8.1% 
females and 15.8% individuals beneath 75 years -old). Therefore, after the first trimester, 
omeprazol or ranitidine combination was prescribed (14.9% individuals using 150mg and 
4.8% patients on 110mg). Irrespective of dosage, treatment interruption by patient's decision 
(14.3% for 110mg and 5.4% for 150mg) or medical suspension (19% for 110mg and 10.8% 
for 150mg) were noticed.  It was also observed dabigatran dose decrease from 150mg to 
110mg in both periods (5.4% and 7%, respectively). Deaths occurred just with the highest 
dose (1.3% in the first quarter and 1.7% in the second). The main RAM observed in this study 
had been already described in the literature, however, our data show it in a greater frequency, 
justifying problems with adherence and treatment interruption. Considering this study it is 
possible to classify dabigatran's RAM about its feature and occurrence enabling strategies 
development to optimize pharmacotherapy. 
 
Key-words: Dabigatran. Anticoagulants. Pharmacovigilance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O processo de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos é complexo, longo e 

bastante oneroso, durando em média doze anos (Figura 1). A descoberta de novos 

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

 

 

 
       Figura 1: Etapas envolvidas no processo de desenvolvimento de novos fármacos. Goodman & Gilman, 2012. 

 
 
As etapas envolvidas no processo de pesquisa e desenvolvimento de novos 

medicamentos se iniciam com a descoberta e síntese de compostos com atividade terapêutica. 

Em seguida são feitos testes in vitro para avaliação das propriedades biológicas das moléculas 

obtidas, por meio de bioensaios in vivo estudando o metabolismo e investigando a 

farmacocinética e farmacodinâmica nos animais. Após os estudos pré-clínicos, tem início a 
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última etapa, onde são realizados estudos clínicos envolvendo seres humanos (Lombardino & 

Lowe, 2004; Ferreira et al., 2009; Guido et al., 2010).  

Os ensaios clínicos podem ser divididos em quatro fases (Figura 2). Na fase I são 

avaliadas segurança e tolerabilidade em um número pequeno de voluntários geralmente 

sadios, além da determinação da posologia segura (Ferreira et al., 2009). Na fase II são 

determinados eficiência terapêutica, intervalo de doses, cinética e metabolismo em uma maior 

população de pacientes. A fase III tem como objetivo confirmar a eficácia e segurança em 

uma população aumentada de pacientes. A fase IV corresponde ao estudo do uso do 

medicamento na prática médica e, assim como a fase III, destina-se a testar a eficácia e 

segurança em um grande número de pacientes, além de monitorar principalmente eventos 

adversos e interações medicamentosas (Brick et al., 2008).  

 

 

 
Figura 2: Características típicas das várias fases dos ensaios clínicos necessários para a comercialização  

de novos fármacos.  Goodman & 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 a longo prazo ou raros, que não eram discerníveis em pequeno 

grupo de indivíduos.  
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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 EA a medicamentos durante todo o seu período de comercialização, visto que, 

após a inserção do 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). 

A segurança no uso de medicamentos constitui importante indicador da qualidade da 

assistência prestada em hospitais. A ocorrência de eventos adversos (EA) a medicamentos é 

um problema de saúde pública e é importante conhecer a sua magnitude e os fatores 

predisponentes. O monitoramento dos medicamentos em todos os níveis assistenciais, 

incluindo hospitais, contribui para determinar a relação risco-benefício e, conseqüentemente, o 

perfil de segurança (Pillans, 2008; WHO, 1972).     

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

prestada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (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, 

dabigatrana representa uma evolução em relação à varfarina, sendo desenvolvido para a 

prevenção de acidente vascular encefálico (AVE) e embolia sistêmica, em pacientes com 

fibrilação atrial (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). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 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, o qual era dividido em duas vias clássicas: a via intrínseca e a via extrínseca 

(Gonçalves, 2009/2010; Franco, 2001). Nesse modelo (Figura 3), a coagulação ocorre por 

meio de ativação proteolítica, seqüencial 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 3: Esquema da cascata da coagulação, proposto na década de 1960. CAPM: cininogênio de alto peso 

molecular; PK: pré-calicreína. Franco, 2001. 

  

A fase de iniciação (Figura 4), classicamente denominada via extrínseca, ocorre nas 

células que expressam fator tecidual (FT). O FT, uma proteína de membrana integral, localiza-

se 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 formando o complexo FT-FVIIa, que promove a 

ativação dos fatores IX e X. O FXa 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). O FIXa pode mover-se da superfície celular, onde foi 

formado, para plaquetas próximas ou outras superfícies celulares (não sofre inibição pelo 

TFPI e a inibição pela AT é muito mais lenta). No entanto, o FXa que permanece na superfície 

da célula associa-se ao FVa e ao Ca2+, na superfície das células portadoras de FT. O FV pode 

ser ativado pelo próprio FXa, mas o FVa 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 um papel importante na subseqüente ativação de 

plaquetas e FVIII durante a fase de amplificação (Hoffman e Monroe, 2001; Gonçalves 

2009/2010). 
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Figura 4: Fase de iniciação do sistema da coagulação. Fonte: 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 5). 

A ligação da trombina às plaquetas permite a interação da mesma com outros componentes da 

superfície plaquetária com a conseqüente 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 von Willebrand (vWF) (o qual tem um papel 

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

plaquetária (Gonçalves, 2009/2010).  Agora que as plaquetas foram ativadas e ativaram co-

fatores 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). 

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

ativadas (Figura 6). O FIXa, gerado na fase de iniciação e pelo FXIa na superfície plaquetária, 

liga-se ao FVIIIa (complexo tenase intrínseca). Como o FXa não se difunde livremente, tem 

que ser produzido diretamente na superfície plaquetária pelo complexo FIXa/FVIIIa. O FXa 

assim formado associa-se rapidamente ao FVa 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 FXa formam-

se, aproximadamente, 1000 moléculas de trombina) (Gonçalves, 2009/2010). 
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Figura 5: Fase de amplificação do sistema de coagulação. Fonte: Gonçalves 2009/2010.  

 

 

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 FXIII (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 de fatores livres (IIa, IXa, Xa e XIa), 

protegendo a circulação de enzimas libertadas do local da lesão (Gonçalves, 2009/2010). 

 

  
  Figura 6: Fase de propagação do sistema de coagulação. Fonte: Gonçalves 2009/2010. 
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2.2 FIBRILAÇÃO ATRIAL 
 
 
2.2.1 Fisiopatologia 
 
 

A 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).  

Foram propostas inúmeras classificações para a FA, mas atualmente segue-se àquela 

que classifica a FA como inicial, paroxística, persistente ou permanente. De acordo com 

Zimerman (2009), esta classificação é importante para garantir uma melhor conduta em 

relação ao tratamento. A FA inicial ou novo diagnóstico refere-se à primeira vez em que é 

feito o diagnóstico ou ao diagnóstico de novos episódios. A FA paroxística termina 

espontaneamente, sem ação de fármacos ou necessidade de cardioversão elétrica. Geralmente 

são episódios que duram menos de 7 dias, freqüentemente menos que 24 horas, podendo ou 

não apresentar recorrências. A FA persistente é aquela que se instala e não se interrompe, a 

menos que seja realizada cardioversão elétrica ou com fármacos. Normalmente são episódios 

que duram mais de 7 dias e também podem ou não recorrer. Incluída nesta categoria está a FA 

com duração superior a 1 ano, chamada de FA persistente de longa duração. A FA permanente 

é aquela onde as tentativas de reversão falharam ou na qual se fez a opção por não tentar a 

reversão da arritmia. Entretanto, apesar das três formas de FA serem distintas entre si, é 

possível que um paciente migre de uma forma para outra (Zimerman et al., 2009). 

Segundo Moreira (2008), a FA pode ocorrer em corações normais; pode ser secundária 

a doenças cardíacas propriamente, como valvulopatia mitral, hipertensão arterial, insuficiência 

cardíaca, miocardites, cardiopatias congênitas, dentre outras ou, então, pode ser secundária a 

causas extra cardíacas como consumo de álcool, neoplasias (tratamento), prática de esportes, 

corticosteróides, idiopatia e outros. 

Ao eletrocardiograma, caracteriza-se pela ausência de ondas P, substituídas por 

ondulações irregulares da linha de base, conhecidas como ondas f, com freqüência maior que 

400 pm (Figura 7). As ondulações podem ser grosseiras ou finas. Ainda não se conhece 

verdadeiramente a importância da caracterização dessas ondas do ponto de vista prático. Os 

intervalos RR são irregulares, com complexos QRS normais ou com padrão de bloqueio de 

ramo. Observam-se alterações da repolarização ventricular causadas pela freqüência 
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ventricular irregular e pela presença de ondas f sobre o segmento ST e ondas T (Moreira et al., 

2008). 

 
 

         
 Figura 7: Eletrocardiograma de 12 derivações apresentando FA. Fonte: Moreira et al., 2008. 

 

 

2.2.2 Epidemiologia 
 

 
De acordo com Zimerman (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 cerca de 0,4 % a 1% da população geral. 

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

apresentando valores menores que 0,1% em pacientes com menos de 60 anos e 8% em 

indivíduos com mais de 80 anos de idade, como pode ser observado na figura 8 (Zimerman et 

al., 2009; Moreira et al., 2008). 

Estima-se que possam existir nos EUA 2,2 milhões de pacientes com FA e na Europa 

esse número pode atingir aproximadamente cerca de 4,5 milhões de pessoas, sendo então um 

grande problema de saúde publica com impactos direto nos investimentos de saúde. No Brasil, 

estima-se que existam em torno de 1,5 milhões de pacientes com FA estando diretamente 

relacionado a um aumento da população idosa (Zimerman et al., 2009). 
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                   Figura 8: Prevalência de FA de acordo com a faixa etária. Fonte: Zimerman et al., 2009. 
 
 
2.2.3 Estratificação de risco em pacientes com FA 

 
 
Sabe-se que a FA pode acarretar inúmeras complicações, e 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 severidade do problema, pode tornar os 

pacientes inválidos, reduzindo a qualidade de vida destes, ou até mesmo levá-los a morte. 

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. Devem-se destacar, ainda, outros fatores 

importantes: histórico de AVE, 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 

CHADS2 (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) com 1 

ponto, exceto para casos de acidente vascular prévio que vale 2 pontos. Foi desenvolvido 
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pelos investigadores do estudo Stroke Prevention in Atrial Fibrillation (SPAF) no qual os 

pacientes são classificados como de alto, moderado ou baixo risco (Gage et  al., 2001; Hart et  

al., 1999). 

O valor mínimo desse escore é 0 ou baixo risco, e portanto não há necessidade de 

tratamento preventivo ou faz-se administração de antiagregante plaquetário (ácido 

acetilsalicílico), o escore entre 1-2 é classificado como risco moderado, que recomenda o uso 

de antiagregante plaquetário ou anticoagulação, com ácido acetilsalicílico ou varfarina, 

respectivamente, o escore de 2 ou maior preconiza a necessidade de anticoagulação oral. De 

acordo com as diretrizes americanas, quanto maior do CHADS2 do paciente maior seu risco de 

evento tromboembólico (Moreira et al., 2008). 

Recentemente a Sociedade Européia de Cardiologia propôs sua atualização, o escore 

denominado CHA2DS2-VASc (CHA2DS2 - Vascular disease, Age 65-74 years, Sex category) 

que atribui maior peso a idade e acrescenta no cálculo anterior o risco do gênero feminino, 

idade entre 65-74 anos e a presença de doença vascular. Este escore tem a proposta de 

anticoagular 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). 

O objetivo da anticoagulação é atingir a intensidade capaz de 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 utilizado atualmente é HAS-BLED (Hypertension, Abnormal 

Renal/Liver Function, Stroke, Bleeding History or Predisposition, Labile INR, Elderly, 

Drugs/Alcohol Concomitantly). São pontuados: hipertensão arterial, função renal/hepática 

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

predisposição, labilidade do INR (International Normalized Ratio), idade ≥ 65 anos, uso de 

drogas ou álcool. Um valor maior ou igual a 3 indica um aumento do risco de sangramento. 

(Pisters et al., 2010). 
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 2.2.4 Tratamento não farmacológico e farmacológico 
 
 

No tratamento da FA faz-se necessário levar em consideração 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 (2008), o tratamento da FA inclui reversão ao ritmo sinusal por meio 

da cardioversão química ou elétrica ou, em casos de insucesso, controle da freqüência 

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 que agem em alguns pontos principais: no 

controle da frequência cardíaca com os antiarrítimicos e na prevenção da formação de trombos 

com os antiagregantes plaquetários e/ou os anticoagulantes. (Zimerman et al., 2009). 

O objetivo da anticoagulação é prevenir fenômenos embólicos sem aumentar 

significativamente as taxas de complicações hemorrágicas. Agentes antitrombóticos são o 

pilar no tratamento e prevenção do tromboembolismo, além de serem utilizados na prevenção 

de AVE em pacientes com FA, na prevenção de eventos embólicos em pacientes com 

insuficiência cardíaca e com próteses valvares, e na prevenção secundária da síndrome 

coronariana aguda, quando associados a antiplaquetários (Flato et al., 2010). 

Dentre os agentes antitrombóticos, destacam-se os antiplaquetários (ácido 

acetilsalicílico e clopidogrel), os anticoagulantes (cumarínicos, heparinas de baixo peso 

molecular, fondaparinux, idraparinux, apixabana, rivaroxabana, dabigatrana, entre outros) 

cujos diferentes locais de ação podem ser observados na Figura 9 (Flato et al., 2010). 

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

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

partir desta descoberta, começou-se a elucidar os mecanismos de coagulação e as possíveis 

terapias para tratamento de doenças aterotrombóticas. Em 1933, Karl Paul Link descobriu o 

dicumarol, um antagonista da vitamina K (AVK), inicialmente utilizado como raticida. Após 

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

anticoagulante oral em seres humanos. Desde então, os AVK tem sido utilizados no 

tratamento e na prevenção de fenômenos tromboembólicos, sendo a varfarina um dos 

fármacos mais comumente prescritos (Flato et al., 2010).  
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               Figura 9: Local de ação dos anticoagulantes. Fonte: Flato et al., 2011. 

 
 

A varfarina atua impedindo a gama carboxilação dos resíduos de glutamato existentes 

nos fatores VII, IX, X e II, bem como nas proteínas anticoagulantes endógenas C e S, levando 

à síntese de fatores inativos. A reação de carboxilação protéica está acoplada à oxidação da 

vitamina K. A seguir, a vitamina deve ser reduzida para reativá-la. A varfarina impede o 

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

hidroquinona (Figura 10). Uma alteração mutacional na enzima epóxido vitamina K redutase 

pode levar à resistência genética à varfarina (Zehnder, 2007).  

Quando administrados por via oral, a varfarina tem absorção rápida e quase completa 

pelo trato gastrintestinal, sofrendo redução na presença de alimentos (Weitz, 2006). A 

concentração máxima de varfarina no sangue é observada dentro de 1 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 cerca de 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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               Figura 10: Ciclo da vitamina K e sua inibição pela varfarina. Fonte: Batlouni, 2004. 

 
 

A varfarina encontra-se fortemente ligada à albumina plasmática (mais de 99%) e isso 

pode contribuir para seu pequeno volume de distribuição, sua longa meia-vida plasmática e 

ausência de excreção urinária do fármaco inalterado (Zehnder, 2007). 

As interações medicamentosas podem ser divididas em efeitos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos. Interações que modificam a farmacocinética da varfarina incluem 

alterações na absorção, que diminui o efeito anticoagulante; no metabolismo, seja por indução 

da isoenzima CYP2C9, que aumenta o clearance da varfarina, reduzindo a atividade 

anticoagulante, seja por inibição enzimática, que aumenta o efeito anticoagulante e o INR; no 

transporte, pois um fármaco que também se liga à albumina plasmática desloca a varfarina, 

provocando um aumento em sua concentração livre e na atividade anticoagulante. Interações 

que modificam a farmacodinâmica da varfarina incluem sinergismo (comprometimento da 

hemostasia e síntese diminuída de fatores da coagulação, conforme observada nas doenças 

hepáticas), antagonismo competitivo (vitamina K) e alteração da alça de controle fisiológico 

da vitamina K (resistência hereditária aos anticoagulantes orais) (Zehnder, 2007). 

Sua ação deve ser monitorizada, de forma cuidadosa e periódica, no sentido de se 

evitar a superdosagem e manter seu nível terapêutico. No entanto, existe uma grande 

variabilidade individual na resposta a terapia por AVK, o que pode desencadear um efeito não 

desejado, como sangramentos e trombos. Essa variabilidade da resposta aos AVK relaciona-se 

a múltiplos fatores como: aos farmacocinéticos (relacionados aos mecanismos de absorção e 
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excreção), aos farmacodinâmicos (diferenças nas concentrações plasmáticas da droga e seu 

efeito), bem como o não cumprimento terapêutico, as variações dietéticas (alimentos ricos em 

vitamina K), as interações farmacológicas, além de casos de resistência hereditária adquirida 

(Lourenço et al., 1997). 

Assim, ao iniciar a terapia com os AVK, os pacientes terão que controlar os níveis de 

coagulação sanguínea, específicos para cada indicação do AVK, por meio da medida do tempo de 

protrombina (TP), expresso pelo INR (Lourenço et al., 1997). 

O efeito anticoagulante excessivo e o sangramento em decorrência do uso da varfarina 

podem ser revertidos pela interrupção do fármaco e administração de vitamina K1 

(fitomenadiona), plasma fresco ou congelado, concentrado de complexo protrombínico e fator 

VIIa recombinante (Zehnder, 2007). 

As principais reações adversas incluem reações de hipersensibilidade, icterícia colestática, 

hepatite, vasculites, náuseas e vômitos, diarreia, alopecia, além dos riscos de eventos 

hemorrágicos e tromboembólicos. 

Ainda assim, destacam-se barreiras quanto à adesão do paciente a estes fármacos, 

prescrição médica e controle do INR. A monitoração adequada da anticoagulação com AVK é 

primordial na condução desses pacientes. Tais fatores limitam a implementação do uso deste 

medicamento a todos os pacientes que dele necessitam (Flato et al., 2010) . O quadro 1 resume 

as limitações da varfarina, bem como suas implicações clínicas.   

A heparina não fracionada (HNF), tão eficaz quanto a varfarina, possui também uma 

série de limitações que restringem seu uso. Administrada por via parenteral, HNF tem ligação 

significativa com as proteínas plasmáticas e células endoteliais; necessita de cuidadosa 

monitorização laboratorial; intensifica o processo de osteoporose e pode gerar complicações 

trombóticas associadas à trombocitopenia induzida pela heparina (TIH) (Hussey et al., 1979).  

A heparina de baixo peso molecular (HBPM) foi desenvolvida com o intuito de 

diminuir as limitações para emprego na prática clínica da varfarina e HNF. De fato, a HBPM 

demonstrou ser um fármaco seguro e eficaz, além de não necessitar de monitorização 

laboratorial, ter meia-vida mais longa e resposta previsível. No entanto, sua via de 

administração sendo parenteral implica em risco de TIH, apesar de inferior a HNF (Weitz, 

1997).  
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    Quadro 1: Limitações e implicações clínicas da varfarina e outros AVK . Traduzido de Hankey et al., 2011. 

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, potencial para 

osteoporose 

 

 

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

HBPM e pentassacárides (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 freqüente (Bode e Verheugt, 2009).  

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 para que sua ação seja plena. Dentre estes novos anticoagulantes orais, 

dabigatrana, inibidor direto de trombina (IDT), mostrou-se promissora nos ensaios clínicos de 

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

Os IDT podem ser divididos em 2 grupos (Figura 11): o dos compostos, que se ligam 

de forma bivalente à trombina (centro ativo e exosítio): hirudina e bivalirudina e aqueles que 

se ligam à trombina de forma univalente (somente o sítio ativo): ximelagatrana (retirado do 

mercado), argatrobana e dabigatrana  (Petersen et al., 2003; Halperin, 2003; Samama e 

Gerotziafas, 2010). 
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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, TIH, síndromes 

coronarianas agudas e na prevenção e tratamento de trombose venosa profunda. O 

ximelagatran mostrou-se promissor em estudos fase III na prevenção de tromboembolismo 

venoso e de AVE em pacientes com FA não valvar, e não demonstrou inferioridade aos AVK. 

Entretanto, houve risco aumentado de hepatotoxicidade, 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). 

 
 

 
            Figura 11: Mecanismo de ação dos IDT univalentes e bivalentes. Traduzido de Nisio et al., 2005. 
 
 
 
2.3 ETEXILATO DE DABIGATRANA 
 
 

Etexilato de dabigatrana, apresenta-se comercialmente disponível como Pradaxa® em 

cápsulas de 75 mg, 110 mg e 150 mg. Foi incorporado à grade de medicamentos padronizados 

no INC em 2012, mas sua prescrição nesta instituição iniciou-se apenas em 2013. 

 

2.3.1 Farmacocinética 
 
 

Após administração oral, atinge concentração plasmática máxima dentro de 0,5 a 2 

horas. É formulado em cápsulas contendo pellets de ácido tartárico, que promovem meio 

ácido, o qual possibilita um aumento na dissolução e absorção do fármaco, 
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independentemente de variações do pH gástrico. Possui biodisponibilidade absoluta de cerca 

de 7%, comparavelmente, altas doses do fármaco são necessárias para superar este baixo valor 

de biodisponibilidade (Blommel et al., 2011). 

Apresenta farmacocinética previsível e linear e encontra-se relativamente pouco ligado 

a proteínas plasmáticas, independente da sua concentração. É um pró-fármaco, e sua 

conversão na forma ativa dabigatrana é catalisada por carboxilesterases microssomais. 

Aproximadamente 20% é metabolizado a conjugados ativos ou inativos via glicuronidação. 

Dabigatrana é eliminado primariamente inalterado pela urina.  Apresenta meia- vida de 

eliminação entre 12-17 horas (Blommel et al., 2011). 

Dabigatrana não é indutor nem inibidor do sistema de isoenzimas hepáticas citocromo 

P-450 (CYP). Tais isoenzimas não estão envolvidas na biotransformação de dabigatrana, por 

isso é pouco provável que apresente interações com fármacos substratos do CYP (Blommel et 

al., 2011). 

Por ser substrato do transportador de efluxo glicoproteína P, podem ocorrer interações 

medicamentosas com fármacos indutores (por exemplo: rifampicina, carbamazepina) ou 

inibidores (exemplos: cetoconazol, verapamil amiodarona, quinidina e claritromicina) desse 

transportador (Blommel et al., 2011). Embora apresente poucas interações medicamentosas, 

deve-se evitar seu emprego em conjunto com a quinidina, verapamil e claritromicina, que 

aumentam o nível sérico, e a rifampicina, que diminui sua ação (McBride, 2005). 

As principais vantagens de dabigatrana em relação à varfarina são apresentadas no 

quadro 2, assim como suas implicações clínicas. 

 

    Quadro 2: Vantagens e implicações clínicas de dabigatrana. Traduzido de Hankey et al., 2011. 
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 eventos adversos “fora do alvo” 

Baixo potencial para interações alimentares Nenhuma precaução alimentar 

Baixo potencial para interações medicamentosas Poucas restrições medicamentosas 
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2.3.2 Farmacodinâmica  

 
 

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; 

conseqüentemente 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). 

Foi estudado inicialmente na profilaxia e tratamento de eventos tromboembólicos em 

cirurgias de grande porte (prótese de quadril e joelho), e na prevenção secundária de 

tromboembolismo venoso e de AVE em pacientes com FA na ausência de doença valvar. Este 

agente antitrombótico foi aprovado na Europa e no Canadá para uso clínico na prevenção de 

tromboembolismo venoso, no pós-operatório de cirurgia ortopédica de grande porte e em 

pacientes com FA (Wolowacz et al., 2009; Schulman et al., 2009).  No Brasil seu uso está 

autorizado para prevenção de eventos tromboembólicos venosos em pacientes submetidos à 

cirurgia ortopédica de grande porte, prevenção de AVE, embolia sistêmica e redução de 

mortalidade vascular em pacientes com FA não valvar (Connolly et al., 2009). 

As RAM podem ser classificadas quanto à freqüência em muito comum, comum, 

incomum, raras e muito raras, onde: muito comum: > 1/10; comum (freqüente): >1/100 e 

<1/10; incomum (infreqüente): >1/ 1.000 e <1/100; rara: >1/ 10.000 e <1/ 1.000; muito rara: 

<1/ 10.000. Sendo as categorias muito comum e muito rara opcionais (Uppsala Monitoring 

Centre, 1991; Meyboom e Egberts, 1999). 

 As RAM comuns associadas a dabigatrana incluem: anemina, epistaxis, hemorragia 

gastrintestinal, dor abdominal, diarréia, dispepsia, náusea, hemorragia urogenital. As RAM 

incomuns são trombocitopenia, hipersensibilidade, prurido, erupção, hemorragia 

intracraniana, hematoma, hemorragia, hemoptise, úlcera gastrintestinal, gastroesofagite, 

refluxo gastroesofágico, vômito, disfagia, função hepática anormal, hemorragia cutânea, 

hemartrose, hematúria, 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/cateter/incisão, drenagem pós-procedimento 

(Connolly et al., 2009).  
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O desafio para uso clínico desta nova geração de anticoagulantes é a ausência de um 

antídoto específico e de um método diagnóstico que quantifique seu efeito anticoagulante.  

O manejo do 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 curta meia-

vida. 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 

(fator VII recombinante ativado, complexo protrombínico ou carvão ativado) pode reverter o 

efeito anticoagulante de 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). 

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

pouco sensível para avaliação do efeito anticoagulante de dabigatrana e não é recomendado. 

Os testes que apresentam maior sensibilidade são 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. O 

TTPA é menos sensível em altas concentrações plasmáticas de dabigatrana. Não há dados na 

literatura que sustentem o uso do Tempo de Coagulação Ativado neste cenário (Van Ryn et 

al., 2010). 

 

 

2.3.3 Estudos clínicos: RE-LY e RELY-ABLE 

 

 

No cenário de FA sugeriu-se, em estudos fase II, que a dose oral de 150 mg duas vezes 

ao dia teria a mesma eficácia e segurança que os AVK. Em 2009, foi publicado o estudo RE-

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

aberto, comparando duas doses de dabigatrana (110 mg 2 vezes ao dia e 150 mg 2 vezes ao 

dia) versus varfarina com o objetivo de manter INR 2,0-3,0 na avaliação de redução de AVE, 
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eventos embólicos e segurança. Foram incluídos 18.113 pacientes com um acompanhamento 

médio de 24 meses. Descrito como um estudo de não inferioridade, demonstrou eficácia 

similar à varfarina associado à redução nos eventos relacionados aos sangramentos maiores. O 

esquema posológico de 150 mg de dabigatrana 2 vezes ao dia resultou, inclusive, em uma 

diminuição de AVE/embolismo sistêmico comparado com varfarina, 1,11% versus 1,69%. 

Observou-se uma incidência maior de dispepsia no grupo dabigatrana (12% versus 5,8%). 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 está disponível para a população (Connolly et al., 

2009). 

Uma continuação do estudo RE-LY, denominado RELY-ABLE (Long Term Multi-

Center Extension Of Dabigatram Treatment in Patients With Atrial Fibrillation Who 

Completed RE-LY Trial) avaliou a segurança do uso de dabigatrana em um período maior. 

5.851 pacientes continuaram a receber dabigatrana na mesma dose como no estudo RE-LY 

por mais 28 meses. Apenas 32% dos pacientes de RE-LY (centros selecionados e se eles 

quisessem participar), 28 meses de acompanhamento disponível para somente 12% dos 

pacientes RE-LY – foram excluídos aqueles que pararam o tratamento. As duas doses de 

dabigatrana apresentaram taxas muito baixas de AVE hemorrágico. A dose de 150 mg está 

associada a uma menor taxa de AVE isquêmico e uma maior taxa de sangramento maior em 

comparação com a dose de 110 mg. As taxas de AVE e sangramento maior permaneceram 

baixas com dabigatrana quando utilizado a longo prazo e são consistentes com as observadas 

durante o período de estudo RE-LY (Connolly et al., 2009). 

O FDA emitiu um alerta de segurança sobre dabigatrana em julho de 2011 e informou 

que está monitorando as notificações recebidas de hemorragias em doentes que utilizaram o 

medicamento para determinar se os eventos de sangramento estão ocorrendo mais 

comumente do que seria esperado, com base em observações no grande ensaio clínico que 

apoiou a sua aprovação. Estes eventos levaram a atualização nas bulas do medicamento 

comercializado na Europa e nos Estados Unidos com foco na necessidade de monitorar a 

função renal. Em novembro de 2011 o fabricante Boehringer Ingelheim confirmou que entre 

março de 2008 e outubro de 2011 ocorreram 260 casos de hemorragia fatal em todo o mundo 

por dabigatrana (Blommel et al., 2011). 
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2.4 ADESÃO À TERAPÊUTICA 
 

 

Adesão pode ser definida como a extensão na qual o comportamento de uma pessoa 

(usar medicamentos, seguir uma dieta e/ou executar mudanças de estilo de vida) corresponde 

com as informações acordadas com o profissional de saúde (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 a terapias medicamentosas, sendo esta taxa 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, envolvendo 

planos terapêuticos complexos, dificuldade em entender as prescrições médicas, insatisfação 

dos pacientes com os serviços de saúde, tratamento de doenças assintomáticas, aspectos 

socioeconômicos e crenças dos pacientes (Osteberg & Blaschke, 2005; Odegard & 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 escolha da farmacoterapia, 

estabelecimento de metas a curto e longo prazo, monitoramento contínuo (presencial ou por 

telefone), entre outras, se mostraram efetivas em aumentar a adesão à farmacoterapia e, 

consequentemente, promovem 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, vários métodos foram elaborados nas últimas décadas.  Entretanto, ainda não 

existe um método considerado “padrão ouro” para avaliar o comportamento de adesão à 

farmacoterapia. Cada método apresenta vantagens e desvantagens que favorecem ou limitam 

sua aplicabilidade (Obreli-Neto et al., 2012). 
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Os métodos de avaliação de adesão à farmacoterapia são divididos em métodos diretos 

e indiretos. Os métodos diretos são técnicas analíticas laboratoriais que estimam se o 

medicamento foi utilizado na dose e frequência necessárias, como por exemplo: detecção do 

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

paciente. Enquanto os métodos indiretos são fundamentados em informações produzidas pelo 

paciente ou outras estimativas indiretas como entrevista do paciente, diário do paciente, 

questionários estruturados, contagem manual de comprimidos, registro de retirada de 

medicamento em farmácias, Medication Event Monitoring System (Obreli-Neto et al., 2012). 

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

farmacoterapia. A justificativa destes autores para conduzir estas combinações de testes em 

paralelo é a redução dos vieses e limitações de cada método de avaliação de adesão a 

farmacoterapia. Entretanto, não há informações sobre como interpretar os resultados destas 

combinações. Por exemplo, um paciente classificado como aderente por um método e como 

não aderente por outro método utilizado em paralelo deverá ser classificado como aderente ou 

como não aderente? Além disto, faltam dados sobre qual o impacto destas combinações de 

métodos combinados sobre a sensibilidade e especificidade da avaliação da adesão à 

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

combinações de métodos de avaliação de adesão à farmacoterapia prescrita (Obreli-Neto et 

al., 2011). 

 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).  

Este método é de fácil aplicação e baixo custo, útil para serviços de saúde que atendam 

um grande número de pacientes e que possua recursos financeiros reduzidos. Neste sentido, 

vários estudos realizados no Sistema Único de Saúde (SUS) têm utilizado este método para 

avaliar o comportamento de adesão dos pacientes (Obreli-Neto et al., 2011).   
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3 OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GERAL 
 
 
 Avaliar o perfil de segurança do novo anticoagulante oral etexilato de dabigatrana em 

pacientes ambulatoriais com FA não valvar durante os seis primeiros meses de tratamento em 

um hospital público especializado em cardiologia. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Monitorar os desfechos de segurança e determinar o perfil de reações adversas após três e 

seis meses de tratamento; 

 

- Avaliar a adesão ao tratamento através do método do registro de retirada de medicamentos. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
4.1. LOCAL DO ESTUDO  
 
 
 O Instituto Nacional de Cardiologia, originário do antigo Hospital Nossa Senhora das 

Vitórias, foi fundado em 1973 com o nome de Hospital de Clínicas de Laranjeiras. Vinculado 

ao Instituto Nacional de Previdência Social, foi instalado no número 374 da Rua das 

Laranjeiras, onde funcionava a Casa da Comerciária. Em maio de 2000, torna-se Instituto 

Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, vinculado diretamente ao Ministério da Saúde e 

atualmente é designado Instituto Nacional de Cardiologia (INC) 

(http://www.inc.saude.gov.br/). 

 O INC é uma instituição federal de médio porte que ocupa uma área de 20 mil m2, 

contendo 170 leitos em funcionamento divididos em 7 enfermarias, 4 unidades de terapia 

intensiva, 1 unidade de isolamento e transplante adulto. Deste total, 48 leitos são destinados às 

unidades de terapia intensiva de adultos e 12 leitos para o tratamento intensivo pediátrico 

(http://cnes.datasus.gov.br/).   

 O Instituto oferece serviços diferenciados na investigação diagnóstica e no tratamento 

das doenças cardiovasculares. Com base no nível de excelência desses serviços, no ano de 

2000, o INC tornou-se um Centro de Referência do Ministério da Saúde para a realização de 

treinamento, pesquisa e formulação de políticas de saúde (http://www.inc.saude.gov.br/). 

 A principal atividade do INC é a Cardiologia de Alta Complexidade em Serviços de 

Assistência (Prevenção, Diagnóstico, Tratamento Clínico-Cirúrgico das afecções 

Cardiovasculares e Reabilitação), Ensino e Pesquisa (http://www.inc.saude.gov.br/). 

 

 

 

 

http://cnes.datasus.gov.br/
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 Em 2005, o INC tornou-se oficialmente, membro da rede de Hospitais Sentinela, sendo 

responsável por notificar eventos adversos e queixas técnicas de produtos para saúde garantindo mais 

segurança e qualidade para pacientes e profissionais de saúde (Fundação Pró-Coração, 2013). 

 Os hospitais sentinelas representam uma estratégia adicional no monitoramento de 

medicamentos à prática clínica. O envolvimento dos profissionais de saúde com os princípios 

de farmacovigilância tem grande impacto na qualidade da assistência, tanto nos aspectos 

relacionados à prescrição, influindo diretamente na prática médica, quanto na dispensação e 

na utilização de medicamentos (http:// www.anvisa.gov.br/ servicosaude/hsentinela/index.ht). 

 
 
4.2 DESENHO DO ESTUDO 

 
 
Sendo o INC uma instituição que engloba Serviços de Assistência, Ensino, Pesquisa, 

constituindo ainda um membro da rede de Hospitais Sentinela, buscou-se no presente trabalho 

de residência avaliar o perfil de segurança de um novo medicamento contendo o fármaco 

dabigatrana na prática clínica, mais precisamente na fase de pós-comercialização precoce, em 

uma população específica. 

O trabalho foi realizado através de um estudo prospectivo, observacional descritivo de 

eventos adversos associados ao novo anticoagulante oral dabigatrana em pacientes 

ambulatoriais com FA não valvar.  

 
 
4.3 COLETA DE DADOS 
  
 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de janeiro e dezembro de 2013 através 

de entrevistas mensais com os pacientes na farmácia do INC. Uma vez que dabigatrana 

começou a ser prescrito no INC em janeiro de 2013, foram incluídos pacientes que iniciaram o 

tratamento entre janeiro e junho de 2013, permitindo o acompanhamento ao longo de seis 

meses com processamento e análise de dados trimestrais.  

Os pacientes foram encaminhados à farmácia vindos dos ambulatórios de 

anticoagulação e arritmia do INC, dentre eles, pacientes em uso de varfarina no qual o médico 

considerou maior benefício a troca do anticoagulante, pacientes com contraindicação à 

varfarina, e pacientes em uso de varfarina que não conseguiam manter o INR alvo terapêutico. 

Não foram incluídos neste estudo gestantes, pacientes menores de 18 anos, além de pacientes 
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com próteses de válvulas cardíacas, pois o uso de dabigatrana nestes pacientes foi associado 

ao aumento nas taxas de eventos tromboembólicos e hemorrágicos quando comparado com 

varfarina (Eikelboom et al., 2013). 

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

prescrição e o Formulário de Solicitação de Dabigatrana (Apêndice 1), devidamente 

preenchidos. 

 Durante a primeira dispensação de dabigatrana na farmácia do INC foi realizada 

entrevista inicial com todos os pacientes para que se pudesse conhecer o perfil e o histórico 

clínico de cada um, sendo que todas as informações coletadas foram registradas em um 

Formulário de Atenção Farmacêutica (Apêndice 2). Além disso, os pacientes receberam 

orientações farmacêuticas quanto ao uso correto do medicamento e aos eventos adversos 

esperados, e também foram estimulados a notificar à farmácia os EA que ocorressem após 

iniciado tratamento com dabigatrana.  

 Nos subseqüentes retornos mensais os pacientes foram questionados quanto à 

ocorrência de algum EA ou internação hospitalar após o início do tratamento com dabigatrana. 

Todas as intercorrências foram registradas nas Fichas de Dispensação de Dabigatrana e de 

Observações Farmacêuticas (Apêndices 3 e 4 ). 

 As informações coletadas em cada entrevista com os pacientes foram registradas em 

uma planilha do Microsoft Office Excel 2003. Foram coletados dados como nome do 

paciente, número de prontuário, médico prescritor, idade, sexo, dose de dabigatrana, escores 

de risco para eventos hemorrágicos (HASBLED) e tromboembólicos (CHA2DS2-VASc), 

histórico de uso prévio de outro anticoagulante, principais comorbidades associadas, 

associações terapêuticas e reações adversas observadas após o início da nova farmacoterapia 

anticoagulante.  

 Alguns pacientes entraram em contato com a farmácia através de telefonemas ou 

pessoalmente para relatar o aparecimento de eventos adversos, esclarecer dúvidas e obter 

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 e relatos de EA. Os mesmos foram 

acompanhados ao longo de seis meses, monitorados mensalmente com dados agrupados e 

analisados a cada três meses de tratamento com dabigatrana.  

            Enquanto desfechos de segurança foram considerados: (1) sangramento maior e menor 

segundo os critérios do estudo RE-LY (Connolly et al., 2009); (2) tempo decorrido até a 
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interrupção do tratamento; (3) razões para a descontinuidade do mesmo; (4) adesão ao 

tratamento através da verificação do registro de retirada de medicamentos e (5) óbito.  

Segundo Connolly e colaboradores (2009), sangramento maior é definido como 

redução de pelo menos 2g/L nos níveis de hemoglobina, transfusão de pelo menos 2 unidades 

de concentrado de hemácias, sangramento sintomático envolvendo uma área ou órgão crítico. 

Sangramento potencialmente fatal é uma subcategoria do sangramento maior em que serão 

considerados sangramento fatal, sangramento intracraniano sintomático, sangramento com 

diminuição dos níveis de hemoglobina de 50g/L, ou sangramento que requeira transfusão de 

pelo menos 4 unidades de concentrado de hemácias ou agentes inotrópicos ou cirurgia. Todos 

os outros sangramentos são considerados menores.  

Através do método do registro de retirada de medicamentos, foi possível verificar a 

adesão dos pacientes em uso de dabigatrana aplicando a fórmula para o cálculo do grau de 

concordância entre os intervalos real e estimado para retirada de medicamentos (Obreli-Neto 

et al., 2011). 

O cálculo utilizado para avaliar a adesão é:  

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

Em que: 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.  

Segundo Obreli-Neto e colaboradores (2011) os pacientes com grau de concordância 

de 80 a 115% entre o intervalo real e o intervalo estimado de retirada de medicamentos são 

classificados como aderentes, e os demais casos são classificados como não-aderentes. 

Considerando o IERM igual a 30 dias, uma vez que a cada dispensação na farmácia do 

INC, os pacientes receberam medicamentos para um mês de tratamento e sabendo que o grau 

de concordância entre IRRM e IERM para pacientes aderentes à terapia varia de 80 a 115% 

(Obreli-Neto et al., 2012), pode-se calcular o IRRM. 

Através da aplicação da fórmula para o cálculo do grau de concordância obtivemos 

dois valores para IRRM: 24 dias e 34 dias, considerando o grau de concordância de 80% e 

115%, respectivamente. Portanto, foram considerados não-aderentes aqueles pacientes que 

levaram mais 34 dias para retornar à farmácia após a última dispensação.  

O registro de retirada de medicamentos na farmácia foi feito manualmente, a cada 

visita do paciente à farmácia, nas Fichas de Dispensação de Dabigatrana e de Observações 

Farmacêuticas (Apêndices 3 e 4). 
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 Foi estabelecido contato telefônico com os pacientes não aderentes para se conhecer 

os motivos do não comparecimento à farmácia, ressaltando a importância de não interromper 

o tratamento com dabigatrana, sem passar por uma avaliação médica.  

Também foram realizados contatos com os médicos prescritores de dabigatrana nos 

casos em que os pacientes relataram não tolerar mais os EA, para que se pudesse avaliar qual 

medida tomar.    

 
 

4.4 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 

Por se enquadrar nas exigências da Resolução 196/96 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 do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE): 03455512.5.0000.5272 (Anexo 1). 

Todos os sujeitos da pesquisa ou seus representantes legais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 5), em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da 

pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada pelo pesquisador. 

 
 
4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 
 

Foi realizada uma estatística descritiva para descrever, organizar e resumir os dados 

coletados. Os pacientes foram analisados quanto aos riscos de sangramento e eventos 

tromboembólicos e desfechos de segurança por trimestre de tratamento com dabigatrana sendo 

estratificados de acordo com variáveis qualitativa nominal (gênero) e quantitativa contínua 

(idade). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 
 
De janeiro a junho de 2013, dabigatrana nas doses de 110 mg e 150 mg foi prescrito 

para 98 pacientes, sendo que 3 pacientes optaram por não iniciar o tratamento. O quadro 3  

mostra o perfil dos 95 pacientes em uso de dabigatrana de acordo com a dose.  

Observou-se que a dose de dabigatrana independe do gênero do paciente e do uso 

prévio de outras classes de anticoagulantes, mas parece ter relação com a idade, visto que 

doses menores de dabigatrana foram mais frequentemente prescritas para indivíduos de maior 

faixa etária, possivelmente em função da menor capacidade de depuração do fármaco por 

indivíduos mais idosos. O fluxo sanguíneo, função e massa renal encontram-se diminuídos no 

paciente idoso, sendo 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 (Cockcroft & Gault, 1976; Blommel 

et al., 2011) 

Pode-se observar ainda no quadro 3 que dabigatrana 110 mg foi prescrito mais 

frequentemente para pacientes com maior risco de sangramento, entretanto, curiosamente, 

doses maiores do medicamento contendo este fármaco (150 mg) foram prescritas para 

pacientes com menor risco tromboembólico. Este dado sugere que, dentre estes dois 

parâmetros, o risco de sangramento foi preferencialmente usado como critério em detrimento 

do risco tromboembólico para determinação da dose do anticoagulante. 
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            Quadro 3: Perfil dos pacientes em uso de dabigatrana de acordo com a dose. 

 Dabigatrana 110 mg 
(N = 21) 

Dabigatrana 150 mg 
(N = 74) 

Faixa etária   

< 65 anos 23,8% (5) 48,6% (36) 

65 ≤ x > 75 anos 42,9% (9) 39,2% (29) 

≥ 75 anos 33,3% (7) 12,1% (9) 

Gênero   

Feminino 33,3% (7) 37,8% (28) 

Masculino 66,7% (14) 62,1% (46) 

Anticoagulação prévia   

Sim 90,5% (19) 85,1% (63) 

Não 9,5% (2) 14,9% (11) 

CHA2DS2-VASc score   

0 ou 1 14,3% (3) 20,5% (15) 

2 9,5% (2) 36,9% (27) 

3 – 6 76,2% (16) 42,5% (31) 

HASBLED score   

0 ou 1 14,3% (3) 52,1% (38) 

2 33,3% (7) 35,6% (26) 

3 ou 4 52,4% (11) 12,3% (9) 

 

 

5.2 PRINCIPAIS MEDICAMENTOS EM USO E COMORBIDADES ASSOCIADAS  
 
 
Verificou-se que além de dabigatrana, os pacientes utilizavam outros medicamentos 

(Figura 12) principalmente antagonista dos receptores para angiotensina II tipo 1, beta 

bloqueadores e hipoglicemiantes orais. Isso se deve pelo fato de apresentarem outras 

comorbidades associadas à fibrilação atrial, principalmente hipertensão arterial e diabetes 

(Figura 13). Pode-se observar também que pacientes hipertensos, diabéticos ou que sofreram 

AVE ou AIT utilizavam doses menores de dabigatrana (Figura 13).  
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 Figura 12: Medicamentos mais utilizados pelos pacientes no início do tratamento com dabigatrana. 
*Antagonistas dos receptores para angiotensina II do tipo 1; ** Inibidores da enzima conversora de angiotensina. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 13: Perfil de comorbidades apresentadas pelos pacientes. * AVE Acidente Vascular Encefálico, AIT  
 Acidente Isquêmico Transitório; ** IAM Infarto Agudo do Miocárdio. 
 
 
5.3 EVENTOS ADVERSOS MAIS RELATADOS PELOS PACIENTES 
 

 

Os eventos adversos mais relatados durante as entrevistas mensais e por notificações 

espontâneas através de contatos telefônicos dos pacientes com a farmácia foram analisados a 

cada trimestre ao longo de seis meses de tratamento com dabigatrana. 
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5.3.1 Até o 3º mês de tratamento 
 
 
Nos três primeiros meses de tratamento, os eventos adversos mais relatados pelos 

pacientes foram dispepsia, vômito, tontura, cefaleia, dispneia, edema, fadiga, diarréia, arritmia 

cardíaca e sangramentos menores. A frequência de observação destes eventos foi analisada 

para cada dose de dabigatrana de acordo com o gênero (Quadro 4) e com a faixa etária 

(Quadro 5). 

 
 
     Quadro 4: EA mais relatados pelos pacientes até o 3º mês de tratamento de acordo com o gênero. 

 Dabigatrana 110 mg Dabigatrana 150 mg 

Eventos adversos Mulheres  
(N = 7) 

Homens  
(N = 14) 

Mulheres  
(N = 28) 

Homens 
 (N = 46) 

Dispepsia 28,6% (2) 28,6% (4) 57,1% (16) 36,9% (17) 

Vômito 14,3% (1) - 7,1% (2) 4,3% (2) 

Tontura 28,6% (2) 7,1% (1) 7,1% (2) 4,3% (2) 

Cefaleia 28,6% (2) - 3,6% (1) 8,7% (4) 

Dispneia 14,3% (1) 7,1% (1) - 4,3% (2) 

Sangramentos 
menores 

- 7,1% (1) 25% (7) 6,5% (3) 

Edema 14,3% (1) - 7,1% (2) - 

Fadiga  28,6% (2) - 7,1% (2) 10,9% (5) 

Arritmia 14,3% (1) 7,1% (1) - 4,3% (2) 

Diarreia 28,6% (2) 7,1% (1) - 4,3% (2) 

 
 

Como observado no quadro 4, a dispepsia foi o evento adverso mais relatado pelos 

pacientes em uso de dabigatrana, principalmente na dose de 150 mg, tanto nos homens quanto 

nas mulheres. 

Observou-se que entre os pacientes que utilizaram a menor dose, os relatos de tontura, 

cefaleia, fadiga e diarreia aparecem com a mesma freqüência de dispesia (28,6%), como 

visualizado no quadro 4. 

O quadro 5 mostra que, dentre os pacientes eu uso de dabigatrana 150 mg, a incidência 

de dispepsia aumenta conforme a idade, sendo de 41,6% no grupo de menor faixa etária (< 65 

anos) e 55,6% nos pacientes de maior faixa etária (≥ 75 anos), sugerindo que a dispepsia pode 

ser um EA idade-dependente. 
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 Quadro 5: EA mais relatados pelos pacientes até o 3º mês de tratamento de acordo com a faixa etária. 
 Dabigatrana 110 mg Dbigatrana 150 mg 

Eventos 
adversos 

< 65 anos 
(N = 5) 

65 ≤ x < 75 

anos (N = 9) 
≥ 75 anos 

(N = 7) 
< 65 anos 
(N = 36) 

65 ≤ x < 75 

anos (N = 29) 
≥ 75 anos 

(N = 9) 

Dispepsia 40% (2) 33,3% (3) 14,3% (1) 41,6% (15) 44,8% (13) 55,6% (5) 

Vômito - - 14,3% (1) 5,6% (2) 3,4% (1) 11,1% (1) 

Tontura - 11,1% (1) 28,6% (2) 2,8% (1) 3,4% (1) 22,2% (2) 

Cefaléia - 11,1% (1) 14,3% (1) 5,6% (2) 10,3% (3) - 

Dispnéia - 11,1% (1) 14,3% (1) 2,8% (1) 3,4% (1) - 

Sangramentos 
menores 

- 11,1% (1) - 8,3% (3) 13,8% (4) 33,3% (3) 

Edema - 11,1% (1) - 2,8% (1) - 11,1% (1) 

Fadiga - 11,1% (1) 14,3% (1) 5,6% (2) 10,3% (3) 22,2% (2) 

Arritmia 20% (1) 11,1% (1) - 2,8% (1) 3,4% (1) - 

Diarreia - 11,1% (1) 28,6% (2) 5,6% (2) - - 

 
 
 

A dispepsia é um EA esperado e descrito em literatura (Connolly et al., 2009). 

Possivelmente tem relação com a formulação do medicamento, uma vez que as cápsulas 

promovem seu próprio microambiente ácido, a fim de aumentar a dissolução e a absorção do 

fármaco, para que se possa garantir que variações no pH gástrico não afetem sua absorção. 

Isso acontece porque dabigatrana é formulado em cápsulas de hidroxipropilmetilcelulose 

contendo em seu interior grânulos de ácido tartárico revestidos por etexilato de dabigatrana.  
 Os sangramentos menores, como hematomas, sangramentos gengival e urinário, são 

EA previsíveis em qualquer terapia anticoagulante e também foram mais observados na dose 

maior de dabigatrana, principalmente no grupo das mulheres e dos pacientes de maior faixa 

etária, conforme mostram os quadros 4 e 5. Com a dose menor, apenas homens apresentaram 

estes eventos, com uma baixa incidência, como visto no quadro 4.  

 
 
 5.3.2 Do 3º ao 6º mês de tratamento 
 
 
 Do 3º ao 6º mês de tratamento houve redução do número de pacientes, conforme 

mostrado adiante, no tópico 4.4 (quadros 8 e 9). Os relatos de eventos adversos no segundo 

trimestre também diminuíram, como observado nos quadros 6 e 7.  

Entretanto, pode-se perceber no quadro 6 que na dose de 110 mg houve um aumento 

no relato de fadiga entre os homens (21,4%) em comparação com o trimestre anterior (zero), 
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assim como nos sangramentos menores entre as mulheres (zero e 25%, respectivamente) e na 

dispnéia entre os homens (7,1% no primeiro trimestre e 14,3% no segundo).  

Enquanto com a dose maior, ocorreu aumento nos relatos de dispnéia em homens e 

mulheres, bem como aumento de edema e fadiga no grupo dos homens. 

 
 
    Quadro 6: EA mais relatados pelos pacientes do 3º ao 6ª mês de tratamento de acordo com o gênero. 

  Dabigatrana 110 mg Dabigatrana 150 mg 

Eventos adversos Mulheres  
(N = 4) 

Homens 
 (N = 14) 

Mulheres  
(N = 20) 

Homens  
(N = 37) 

Dispepsia - - 5% (1) 8,1% (3) 

Vômito - - 5% (1) - 

Tontura 25% (1) 7,1% (1) - - 

Cefaléia - - - - 

Dispnéia - 14,3% (2) 15% (3) 8,1% (3) 

Sangramentos 
menores 

25% (1) - 10% (2) 5,4% (2) 

Edema - - 5% (1) 2,7% (1) 

Fadiga  - 21,4% (3) 5% (1) 16,2% (6) 

Arritmia - 7,1% (1) - - 

Diarréia - - - - 

 
 
 
 Quadro 7: EA mais relatados pelos pacientes do 3º ao 6ª mês de tratamento de acordo com a faixa etária.  

 Dabigatrana 110 mg Dbigatrana 150 mg 

Eventos 
adversos 

< 65 anos 
(N = 4) 

65 ≤ x < 75 

anos (N = 9) 
≥ 75 anos 

(N = 5) 
< 65 anos 
(N = 30) 

65 ≤ x < 75 

anos (N = 22) 
≥ 75 anos 

(N = 5) 

Dispepsia - - - 6,7% (2) 9,1% (2) - 

Vômito - - - 3,3% (1) - - 

Tontura - 11,1% (1) 20% (1) - - - 

Cefaléia - - - - - - 

Dispnéia - 22,2% (2) - 6,7% (2) 9,1% (2) 20% (1) 

Sangramentos 
menores 

- - 20% (1) 3,3% (1) 9,1% (2) 20% (1) 

Edema - - - 3,3% (1) 4,5% (1) - 

Fadiga - 22,% (2) 20% (1) 13,3% (4) 9,1% (2) 20% (1) 

Arritmia 24% (1) - - - - - 

Diarréia - - - - - - 
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5.4 MODIFICAÇÕES NA TERAPÊUTICA E DESCONTINUAÇÃO DO 
TRATAMENTO 

 
 

Como observado nos quadros 4, 5, 6 e 7, a dispepsia foi o evento adverso mais 

freqüente, principalmente nos três primeiros meses e com  a maior dose de dabigatrana. 

Devido a essa intolerância gástrica, foram necessárias algumas intervenções médicas (quadro 

8) como associação com fármacos que reduzem a secreção gástrica ou ainda redução da dose 

de 150 mg 2 vezes ao dia para 110 mg 2 vezes ao dia, a fim de minimizar o incômodo gástrico 

promovido pelo medicamento.  

Como pode ser observado no quadro 8, a associação terapêutica com inibidores da 

bomba de prótons (omeprazol) ou antagonistas de receptor H2 (ranitidina) ocorreu nos três 

primeiros meses de tratamento e foi mais frequente quão maior a dose, representando 14,9% 

(11/74) dos pacientes em uso de dabigatrana 150 mg e 4,8% (1/21) dos pacientes em uso da 

dose de 110 mg.  

 
 

    Quadro 8: Número de casos em que foi necessária a modificação da terapêutica. 
0 - 3 meses Dabigatrana 110 mg  

(N = 21) 
Dabigatrana 150 mg  

(N = 74) 
Associação com omeprazol  

ou ranitidina 
4,8% (1) 14,9% (11) 

Redução da dose - 5,4% (4) 

3 - 6 meses Dabigatrana 110 mg  
(N = 18) 

Dabigatrana 150 mg  
(N = 57) 

Associação com omeprazol   
ou ranitidina 

- - 

Redução da dose - 7,0% (4) 

 

 

Entretanto, mesmo com estas medidas, alguns pacientes não toleram a dispepsia e 

outros EA, sendo necessárias medidas mais taxativas como suspensão do tratamento. Pode-se 

observar no quadro 9 que o tratamento com dabigatrana foi suspenso pelo médico, com 

conseqüente retorno à varfarina, nos três primeiros meses, em 12 pacientes, dos quais 8 

utilizavam dabigatrana 150 mg (10,8%).  

Por não tolerarem mais os efeitos adversos, 7 pacientes interromperam o tratamento 

por decisão própria, destes, 4 utilizavam a dose de 150 mg (5,4%). 
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Também pode ser observado no quadro 9 que 2 pacientes que faziam uso de 

dabigatrana 150 mg foram à óbito, um, no primeiro trimestre, e o outro no segundo.  

 

 

         Quadro 9: Descontinuação do tratamento a cada trimestre.  

 Dabigatrana 110 mg  Dabigatrana 150 mg  

 0 - 3 meses 
(N = 21) 

3 - 6 meses 
(N = 18) 

0 - 3 meses 
(N = 74) 

3 - 6 meses 
(N = 57) 

Suspensão médica 19% (4) - 10,8% (8) - 

Abandono do 

tratamento 

14,3% (3) - 5,4% (4) - 

Óbito - - 1,3% (1) 1,7% (1) 

 

 
5.5 ADESÃO AO TRATAMENTO E PRINCIPAIS DESFECHOS 

 
 

Através do método de registro de retirada de medicamentos foi verificada a adesão, 

aplicando-se a fórmula do cálculo do grau de concordância entre os intervalos real e estimado 

para retirada de medicamentos: 

Após análise das datas de comparecimento à farmácia dos pacientes em uso de 

dabigatrana, observou-se que aproximadamente 35% (33/95) dos pacientes foram 

considerados aderentes durante os seis meses de acompanhamento. Enquanto os demais 

pacientes foram considerado não aderentes em algum momento no decorrer dos 6 meses de 

tratamento, pois demoraram mais de 34 dias entre uma retirada e outra do medicamento. 

Foi estabelecido contato telefônico com todos os pacientes que demoraram mais de 34 

dias para retornar à farmácia com o objetivo de reafirmar a importância de se fazer o 

tratamento anticoagulante de maneira ininterrupta, além de entender os motivos para o não 

comparecimento.  

Após esses telefonemas, verificou-se que alguns fatores influenciaram nesse atraso do 

retorno à farmácia, como distância entre a residência dos pacientes e o INC, questões 

socioeconômicas, problemas de saúde e principalmente os EA apresentados após início do 

tratamento com dabigatrana, os quais foram os principais responsáveis pelas interrupções do 

tratamento. Quatro pacientes descontinuaram tratamento com menos de um mês de uso de 

dabigatrana, três pacientes pararam após dois meses e um paciente foi a óbito quatro meses 
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após o início do tratamento devido à hemorragia gástrica, segundo informações do familiar. 

Entretanto não se teve acesso à documentação comprobatória do óbito, não tendo sido, 

portanto registrada a causa. 

Entretanto, o fato do 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 é que ele não identifica 

quando o paciente adquire os medicamentos em farmácias que não compartilham dados sobre 

a retirada de medicamentos dos pacientes (quando o registro é feito de forma manual esta 

limitação é ainda maior), como farmácias não-interligadas, amostras grátis de medicamentos 

recebidas em consultórios médicos (Ben et al., 2012).   

Através do contato com outros profissionais de saúde da instituição foi comunicado ao 

serviço de farmácia o falecimento de uma paciente durante procedimento de coronariografia, a 

qual evoluiu com angioedema de glote, seguido de insuficiência respiratória aguda e choque 

hemodinâmico por anafilaxia. 

 Em relação aos desfechos de sangramento não houve nenhuma ocorrência de 

sangramento maior, segundo os critérios do estudo RE-LY (Connolly et al., 2009). Apenas 

observou-se, principalmente nos três primeiros meses de tratamento, relatos de sangramentos 

menores, como hematomas, sangramento gengival e urinário, com incidência maior nos 

pacientes em uso de dabigatrana 150 mg, conforme visto nos quadros 4, 5, 6 e 7. 

 
 
5.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  
 
 

Este estudo apresentou algumas limitações, dentre elas:  

- nem sempre era o próprio paciente quem comparecia à farmácia para retirar o medicamento. 

Seu acompanhante, algumas vezes, não estava apto a relatar sobre os outros medicamentos em 

uso e os possíveis eventos adversos apresentados. Isso poderia gerar falhas no registro das 

informações, e no intuito de minimizar essas falhas, era feito contato telefônico com o 

paciente para confirmar as informações obtidas, mas raramente se obtinha sucesso nos 

telefonemas; 

 - tempo de acompanhamento relativamente curto e amostra pequena para poder levantar 

informações fidedignas a respeito do perfil de segurança de dabigatrana;  
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- suspensões de tratamento, desistências, abandonos e óbitos reduzindo ainda mais o número 

de pacientes; 

- falta de acesso aos dados de eventos ocorridos fora do INC, visto que esta não é uma unidade 

de saúde com atendimento de emergência, fazendo com que algumas vezes os pacientes 

procurassem atendimento em outras unidades. 

A fim de minimizar ou até mesmo eliminar estas limitações, o presente estudo terá 

uma continuidade e os pacientes que iniciarem tratamento com dabigatrana nos anos de 2013 

e 2014 serão acompanhados durante um ano. Este é um projeto de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense que está 

em andamento. Posteriormente, pretende-se publicar os resultados obtidos com este estudo em 

eventos de natureza científica e periódicos de grande impacto.
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6 CONCLUSÃO 
 
 

As reações adversas a medicamentos são um tipo de evento adverso que, diferente dos 

erros de medicação, não são evitáveis e sempre produzem dano ao paciente (Aizenstein e 

Tomassi, 2011). As RAM detectadas com o uso de dabigatrana neste estudo estavam todas 

descritas em literatura (Connolly et al., 2009), entretanto a dispepsia foi observada em uma 

frequência maior, sendo responsável por problemas de adesão e interrupção do tratamento, bem 

como alterações na prescrição médica, como redução de dose ou suspensão do tratamento com 

dabigatrana e consequente retorno ao uso de varfarina. Este EA ocorreu principalmente nos três 

primeiros meses de tratamento e com a dose de 150 mg.  

Assim como a dispepsia, os sangramentos menores tiveram uma incidência maior no 

1º trimestre e com a dose de 150 mg, principalmente entre as mulheres. 

De maneira geral, este estudo mostrou que os EA como um todo foram mais freqüentes 

nos três primeiros meses de tratamento, tais quais os abandonos e suspensões, que também 

predominaram no primeiro trimestre.   

Foram comuns associações medicamentosas entre os pacientes que utilizam 

dabigatrana, seja para controlar os sintomas da FA, seja para tratar as outras doenças 

apresentadas pelos pacientes.  Uma vez que esta é uma população especial, que apresenta 

outras comorbidades associadas à FA, principalmente hipertensão, diabetes e AVE ou AIT 

prévios. 

A farmacovigilância ativa é fundamental para o conhecimento do perfil de segurança de 

novos medicamentos incorporados à prática clínica, principalmente na fase de pós-

comercialização precoce, quando todos os riscos associados aos medicamentos ainda não são 

totalmente conhecidos.   
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Isso possibilita traçar estratégias para aperfeiçoar a terapia anticoagulante com dabigatrana 

melhorando a adesão e ainda minimizar EA a medicamentos relacionadas a EM.  
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8.1 Anexo1: Parecer Consubstanciado do CEP 
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9.1 Apêndice 1: Formulário de Solicitação de Dabigatrana 
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9.2 Apêndice 2: Formulário de Atenção Farmacêutica 
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9.3 Apêndice 3: Ficha de Dispensação de Dabigatrana 

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:  

 

9.4 Apêndice 4: Ficha de Observações Farmacêuticas 

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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9.5 Apêndice 5: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 
ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 
assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável. 

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não será 
penalizado(a) de forma alguma.  
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Título do Projeto: Uso de anticoagulantes orais em hospitalais públicos do estado do Rio de 
Janeiro: Detecção e implantação de estratégias de prevenção de eventos adversos 
hemorrágicos à varfarina utilizando vitamina K como ferramenta rastreadora e avaliação 
da segurança do dabigatran. 

Pesquisador Responsável: Flávia Valéria dos Santos Almeida 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto Nacional de Cardiologia 
 
Telefone para contato: (21) 30372168 (Farmácia INC) 

E-mail (opcional): valeryalmeida@ibest.com.br 

Pesquisador participante: Christianne Bretas Vieira Scaramello 

O objetivo deste projeto é monitorar a segurança e a tolerância ao novo medicamento 
Dabigatran, no período de pós-comercialização, em pacientes no seu primeiro ano de 
tratamento. Serão acompanhados durante 1 ano os pacientes ambulatoriais que iniciarem 
tratamento com Dabigatran nos anos de 2012 e 2013 no Instituto Nacional de Cardiologia. Os 
pacientes serão classificados  para o risco de AVC e  serão entrevistados mensalmente pelo 
farmacêutico clínico durante as dispensações mensais do Dabigatran na farmácia ambulatorial 
do INC. Após concordar em participar deste trabalho, você estará se comprometendo a 
comparecer regularmente ao serviço de farmácia  para receber o medicamento. A farmácia do 
INC lhe fornecerá o medicamento ininterruptamente. Todos os dados coletados serão 
armazenados em banco de dados, assegurando-se sua privacidade, conforme determina a 
legislação e o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo. Não há nenhum risco, 
prejuízo, desconforto ou lesões que podem ser provocados pela pesquisa. 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 
Eu, ____________________________ (sujeito ou responsável), RG nº _______________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 

Rio de Janeiro _______/_______/__________ 

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 
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