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“A persistência é o menor caminho do êxito.” 

 

Charles Chaplin 

 



 

RESUMO  

 

 

Varfarina é um medicamento potencialmente perigoso e considerado um fármaco entre os dez 

mais associados a eventos adversos graves. As complicações hemorrágicas são os eventos 

mais comuns relacionados a este anticoagulante oral em emergências. O Institute for 

Healthcare Improvement emprega vitamina K como ferramenta rastreadora, utilizada em caso 

de Tempo de Protrombina ou Razão Normalizada Internacional prolongados, que 

normalmente ocorrem em episódios de sangramento por uso de varfarina. Sendo assim, o 

presente trabalho envolve uma busca ativa na investigação das causas de internação por 

evento adverso a varfarina utilizando vitamina K como ferramenta rastreadora. Este estudo foi 

realizado entre agosto/2013 e julho/2014. Foram utilizadas como fontes de pesquisa o sistema 

eletrônico MV2000i, prontuários dos pacientes analisados prospectivamente e entrevista 

farmacêutica com os pacientes. Os pacientes foram analisados com relação à faixa etária, 

gênero, grau de dano do sangramento, Razão Normalizada Internacional e outros exames 

laboratoriais da admissão, comorbidades, outros medicamentos em uso e hábitos alimentares, 

além de outros fatores de risco para a ocorrência do sangramento. Neste período, 19 pacientes 

que faziam uso de varfarina utilizaram vitamina K em até 48 horas a partir da admissão, 

considerando os critérios de exclusão. A maioria dos pacientes era do sexo feminino (63,2%) 

e tinha idade superior a 60 anos (52,6%). 47,4% dos pacientes tiveram grau de sangramento 

menor e 15,8% dos pacientes tiveram sangramento fatal. A maior parte dos pacientes que teve 

grau de sangramento menor e maior era do sexo feminino, 77,8% e 57,1% (4/7) 

respectivamente; o que não ocorreu no caso dos pacientes que tiveram sangramento fatal, em 

que a maioria era do sexo masculino (66,7%). Cerca de 74% dos pacientes tinham Razão 

Normalizada Internacional da admissão igual ou superior a 6,0. Os pacientes que também 

necessitaram de hemoderivados e/ou hemocomponentes para conter o sangramento tiveram 

sangramento ou maior ou fatal e Razão Normalizada Internacional >6,0. Além de varfarina, 

os pacientes utilizavam principalmente furosemida (63,2%), omeprazol (36,8%), losartan 

(36,8%) e sinvastatina (31,6%) e a comorbidade mais relatada foi hipertensão (68,4%). Todos 

os pacientes relataram não terem alterado seus hábitos alimentares no último mês antes do 

evento adverso a varfarina. Dois pacientes que tinham sofrido queda foram diagnosticados 

com hemorragia subaracnoidea e outros dois pacientes fizeram uso de dose superior à 

prescrita de varfarina por erro de medicação. Considerando o período inicial de noventa dias 

de uso de varfarina como de adaptação do paciente e flutuação do tempo de protrombina, 

31,6% dos pacientes estavam compreendidos neste período de uso de varfarina. Com este 

estudo, pode-se identificar possíveis causas dos eventos hemorrágicos a varfarina que 

motivaram a internação dos pacientes, possibilitando a elaboração de estratégias para 

aperfeiçoar a farmacoterapia. 

 
 

Palavras - Chave: Monitoramento de medicamentos. Varfarina. Efeitos adversos. 

Hospitalização. Farmacovigilância. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Warfarin is a potentially dangerous drug, considered among the ten most associated with 

serious adverse events. Hemorrhagic complications are the most common events related to 

this oral anticoagulant in emergencies. The Institute for Healthcare Improvement employs 

vitamin K as a trigger tool, used in case of Prothrombin time or prolonged International 

Normalized Ratio, which typically occur in bleeding episodes through use of warfarin. Thus, 

this study involves an active research in the investigation of causes of hospitalization due to 

adverse events of warfarin using vitamin K as trigger tool. This study was conducted between 

August / 2013 and July / 2014. The electronics MV2000i, records of the patients analyzed 

prospectively and pharmaceutical interview with patients were used as research sources. The 

patients were analyzed considering age, gender, degree of damage bleeding, International 

Normalized Ratio and other laboratory tests of admission, comorbidities, other medicines in 

use and eating habits, and other risk factors for the occurrence of bleeding. In this period, 19 

patients warfarin users took vitamin K within 48 hours of admission, considering the 

exclusion criteria. Most patients were female (63.2%) and was aged over 60 years (52.6%). 

47.4% of patients had less bleeding grade and 15.8% of patients had fatal bleeding. Most of 

the patients who had grade minor and major bleeding were female, 77.8% and 57.1% (4/7), 

respectively; which did not occur in the case of patients who had fatal bleeding, the majority 

were male (66.7%). Approximately 78% of patients had International Normalized Ratio of the 

intake greater than or equal to 6.0. Patients who also required blood products to stop bleeding, 

had greater or fatal bleeding and International Normalized Ratio > 6.0. In addition to 

warfarin, patients mainly used furosemide (63.2%), omeprazole (36.8%), losartan (36.8%) 

and simvastatin (31.6%) and the most reported comorbidity was hypertension (68.4 %). All 

patients reported they had not changed their eating habits in the last month before the warfarin 

adverse event. Two patients who had fallen down were diagnosed with subarachnoid 

hemorrhage and two other patients used more than the prescribed dose of warfarin by 

medication error.  Whereas the initial period of ninety days of warfarin use as the patient 

adaptation and fluctuation of Prothrombin time, 31.6% of patients were included in this 

warfarin use period. This study could identify possible causes of bleeding events due to 

warfarin that led to patients hospitalization, enabling the development of strategies to 

optimize pharmacotherapy. 

 

 

Key-words: Monitoring medicines. Warfarin. Adverse effects. Hospitalization. 

Pharmacovigilance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

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

assistência prestada em hospitais. A farmacoterapia é complexa e a mais comum das 

intervenções médicas, por isso a ocorrência de eventos adversos a medicamentos (EAM) é 

frequente e esperada, considerada um problema de saúde pública. Assim, é importante 

conhecer a sua magnitude e os fatores predisponentes (ROZICH; HARADEN; RESAR, 

2003). 

Os medicamentos são administrados com o objetivo de aumentar a expectativa de vida 

e erradicar certas doenças, mas eles podem aumentar os custos da atenção à saúde se 

utilizados de maneira inadequada, ou levar à ocorrência de reações adversas. Assim, para 

minimizar os riscos de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) e os custos com o uso de 

medicamentos, estes devem ser utilizados de maneira racional (PFAFFENBACH; 

CARVALHO; BERSGSTEN-MENDES, 2002). 

A preocupação com as RAM é pertinente porque elas afetam pacientes ambulatoriais e 

hospitalizados, com implicações clínicas negativas. Reações adversas a medicamentos são 

uma das principais causas de internações hospitalares (DAVIES et al., 2009).  

Um estudo recente estima que ocorram 99.628 internações de emergência a cada ano 

(95% intervalo de confiança [CI], 55.531 até 143.724) por eventos adversos a medicamentos 

nos EUA em pacientes com mais de 65 anos. Quase metade destas internações foi com 

indivíduos acima de 80 anos (48,1%; 95% CI, 44,6 até 51,6) e aproximadamente dois terços 

foram por overdoses não intencionais (65,7%; 95% CI, 60,1 até 71,3). Os quatro 

medicamentos ou classe de medicamentos que foram a causa sozinho ou em combinação em 

67% (95% CI, 60 até 74,1) das hospitalizações foram: varfarina (33,3%), insulina (13,9%), 

antiplaquetários orais (13,3%) e hipoglicemiantes orais (10,7%). Medicamentos de alto-risco 

estavam envolvidos em apenas 1,2% (95% CI, 0,7 até 1,7) das internações (BUDNITZ et al., 

2011). 

A varfarina é considerada um fármaco entre os dez mais associados a eventos adversos 

graves. As complicações hemorrágicas que podem ocorrer em decorrência do uso de varfarina 

são consideradas eventos mais comuns relacionados a este fármaco anticoagulante em 

emergências (YU; BOSTWICK; HALLMAN, 2011). O sangramento reduz o benefício da 

terapia, e a preocupação com sangramento potencial pode levar os médicos a evitar o 
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tratamento com varfarina em pacientes que teriam benefício com o uso deste fármaco na 

prevenção do tromboembolismo (BEYTH; QUINN; LANDEFELD, 1998). 

Os principais determinantes de sangramento associados ao tratamento com varfarina 

são: intensidade e duração de anticoagulação, uso concomitante de outros fármacos e as 

características clínicas do paciente. A idade superior a 75 anos, câncer, hipertensão arterial 

sistêmica, doença vascular cerebral, doença cardíaca grave, insuficiência renal, doença 

hepática e alcoolismo também são fatores de risco para sangramento (TERRA-FILHO et al., 

2009). 

As decisões de tratamento para a reversão da anticoagulação oral dependem da 

urgência do caso, conforme determinado por Razão Normalizada Internacional - RNI, 

localização e gravidade da hemorragia e indicação de uso do anticoagulante oral. Vitamina K, 

Plasma Fresco Congelado e Complexo Protrombínico são a principais opções terapêuticas 

(WIEDERMANN; STOCKNER, 2008). 

O monitoramento do uso de varfarina deve ser realizado contínua e periodicamente, 

contribuindo para determinar a relação risco-benefício e seu perfil de segurança.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define farmacovigilância como a ciência e 

atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou 

de quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos. Um dos objetivos da 

farmacovigilância é detectar problemas relacionados com o uso de medicamentos e comunicar 

quaisquer achados de maneira oportuna e um dos seus métodos são os procedimentos de 

farmacovigilância intensiva, baseados na compilação sistemática e detalhada de dados a 

respeito de todos os efeitos prejudiciais supostamente induzidos pelo uso de medicamentos 

em determinados grupos da população (OPAS, 2011). 

Os procedimentos de farmacovigilância intensiva complementam o método de 

notificação voluntária, cuja principal limitação é a subnotificação dos casos. Assim, há uma 

maior eficiência na identificação dos EAM (GIORDANI et al., 2012). 

A revisão retrospectiva de prontuários é outra abordagem para identificar EAM; 

entretanto, tem o inconveniente de demandar, em excesso, tempo e recursos humanos 

(GIORDANI et al., 2012). 

O Institute for Healthcare Improvement (IHI) desenvolveu um método alternativo à 

revisão tradicional de prontuários, que emprega 19 rastreadores, incluindo medicamentos, 

parâmetros laboratoriais e informações sobre o cuidado e a evolução clínica do paciente. Os 
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rastreadores de EAM foram empregados em investigações no Brasil, na Europa e 

incorporados em ações de monitoramento nos Estados Unidos (GIORDANI et al., 2012). 

Vitamina K é um dos rastreadores propostos pelo IHI. Este fármaco pode ser utilizado 

em caso de tempo de protrombina ou RNI prolongados, que podem ocorrer em episódios de 

sangramento por uso de varfarina (ROZICH; HARADEN; RESAR, 2003). 
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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 

(MACEDO, 2005; GONÇALVES, 2009/2010).  

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 

(FRANCO, 2001; GONÇALVES, 2009/2010). Nesse modelo (Figura 1), 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).   

 

 

Figura 1. Esquema da cascata da coagulação, proposto na década de 1960. CAPM: cininogênio de alto peso 

molecular; PK: pré-calicreína. Fonte: Franco (2001). 
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A fase de iniciação (Figura 2), 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 Ca
2+

, 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; MONROE, 2001; GONÇALVES 2009/2010). 

 

 

Figura 2. 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 3). 

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



18 

 

 

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 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; MONROE, 

2001). 

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

ativadas (Figura 4). 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 Ca
2+

, 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). 

 

 

Figura 3. 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 
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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 4. Fase de propagação do sistema de coagulação. Fonte: Gonçalves (2009/2010). 

 

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 Acidente Vascular Encefálico (AVE) em pacientes com Fibrilação Atrial (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 5 (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 
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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).  

 

 

Figura 5. Local de ação dos anticoagulantes. Fonte: Franco (2001). 

 

2.2 Varfarina 

 

A varfarina é um fármaco anticoagulante administrado por via oral, utilizado há mais 

de duas décadas (YU; BOSTWICK; HALLMAN, 2011). Considerado um medicamento 

potencialmente perigoso pelo Instituto para práticas Seguras no uso do Medicamento (ISMP, 

2015), este fármaco têm utilização clínica e eficácia comprovada no tratamento e prevenção 

de fenômenos tromboembólicos, mas se associam a problemas que limitam sua utilização 

universal, como uma janela terapêutica estreita, imprevisibilidade de sua farmacodinâmica e 

farmococinética, importantes interações medicamentosas, necessidade de monitorização 

laboratorial frequente, interação com alimentos, paradoxalmente, com indução de estados de 

hipercoagulabilidade (como, por exemplo, necrose de pele induzida por varfarina), 

ocasionando eventos trombogênicos ou hipocoagulabilidade sistêmica, com presença de 

eventos adversos hemorrágicos (HIRSH; O'DONNELL; EIKELBOOM, 2007; LOPES  et al., 

2008; BECATTINI; LIGNANI; AGNELLI, 2010). Destacam-se barreiras, ainda presentes, 

quanto à adesão do paciente a estes fármacos, prescrição médica e controle do RNI. 
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Este fármaco é uma mistura racêmica de aproximadamente 50% de dois isômeros 

opticamente ativos, R e S, sendo o isômero S cinco vezes mais potente. A Figura 6 mostra a 

estrutura molecular deste fármaco. 

Varfarina é comercializada na forma farmacêutica de comprimidos 1,0; 2,5; 5,0 e 7,5 

mg – MAREVAN® e COUMADIN®. 

 

 

Figura 6. Estrutura molecular da varfarina. Goodman e Gilman (2012). 

 

2.2.1 Farmacocinética 

 

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

pelo trato gastrintestinal, sofrendo redução na presença de alimentos. 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). 

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). 

 

2.2.2 Mecanismo de ação 

 

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 
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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 7). Uma alteração mutacional na enzima epóxido vitamina K redutase 

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

 

 

Figura 7. Ciclo da vitamina K e sua inibição pela varfarina. Fonte: Batlouni (2004). 

 

2.2.3 Interações medicamentosas 

 

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 RNI; 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 



23 

 

 

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 

excreção), aos farmacodinâmicos (diferenças nas concentrações plasmáticas do fármaco 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). 

 

2.2.4 Monitoramento do uso de varfarina 

 

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 RNI (LOURENÇO et al., 1997). Esse teste mede o 

tempo de formação do coágulo desde a ativação do fator VII até a formação do coágulo de 

fibrina. Devido a variações na metodologia, reagentes e instrumentos usados em cada 

laboratório, foi estabelecido um índice de normalização para as medidas do TP, que é a RNI. 

(GUIMARÃES; ZAGO, 2007). 

A RNI, da sigla em inglês INR, foi estabelecida como um índice de normalização para 

as medidas do TP. A RNI refere-se à relação do tempo de protrombina (tempo de protrombina 

do paciente/ média do tempo de protrombina normal do laboratório)
 ISI

, onde o expoente ISI 

refere-se ao Índice de Sensibilidade Internacional e depende dos reagentes específicos e 

instrumentos empregados para a sua determinação. O ISI serve para relacionar os tempos de 

protrombina medidos com uma tromboplastina padrão de referência da OMS; portanto, os TP 

obtidos a partir de diferentes instrumentos adequadamente calibrados com uma variedade de 

reagentes de tromboplastina devem fornecer os mesmos resultados de RNI em uma 

determinada amostra (ZEHNDER, 2007). 

A RNI recomendada para profilaxia e tratamento de doença trombótica é de 2 a 3. 

Recomenda-se uma faixa de 2,5 a 3,5 para pacientes com alguns tipos de valvas cardíacas 

artificiais ou outras condições clínicas que aumentam o risco trombótico (ZEHNDER, 2007). 
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2.2.5 Indicações e contraindicações para o uso de varfarina 

 

Varfarina é indicada na prevenção e no tratamento do tromboembolismo venoso, no 

tratamento da embolia sistêmica e acidente vascular encefálico (AVE) em pacientes com 

próteses valvulares e fibrilação atrial, prevenção primária do infarto do miocárdio e no 

seguimento de pacientes que apresentaram infarto do miocárdio para prevenção do AVC, 

infarto insidioso e morte (TELES; FUKUDA; FEDER, 2012). 

Os anticoagulantes orais são contraindicados em presença de discrasias sanguíneas 

associadas à hemorragia ou trombocitopenia, aneurismas cerebrais ou dissecantes, hemorragia 

cerebral comprovada ou suspeita, hipertensão arterial não controlada, ulcerações ou lesões 

ativas do trato gastrintestinal ou urinário, cirurgias neurológicas, oftalmológicas e urológicas 

recentes, traumas recentes, alcoolismo crônico e insuficiência hepática. A idade requer 

cuidado adicional pela possibilidade de condições associadas que predispõem ao 

sangramento. Para a mesma dose de varfarina, RNI é usualmente maior nos idosos, devido a 

dificuldades potencias de observância adequada do tratamento, risco de queda acidental, AVC 

ou outras comorbidades. Durante toda a gestação, deve-se evitar o uso de varfarina, pois esta 

atravessa a barreira placentária, podendo causar anormalidades fetais (TELES; FUKUDA; 

FEDER, 2012). 

 

2.2.6 Efeitos adversos a varfarina 

 

As complicações mais importantes e frequentes que podem ocorrer com o uso da 

varfarina são as hemorragias, que podem ter relação com o valor da RNI (0,4 a 12% em 

estudos retrospectivos) (TELES; FUKUDA; FEDER, 2012). Outras reações adversas incluem 

reações de hipersensibilidade, icterícia colestática, hepatite, vasculites, náuseas e vômitos, 

diarreia, alopecia. Também computado como complicação é o desenvolvimento de uma nova 

trombose ou retrombose na vigência do tratamento, o que pode ocorrer nos casos de 

tromboembolismo venoso com uma frequência de 3 a 15% (SANTOS et. al., 2006). 

 

2.2.7 Reversão da anticoagulação 

 

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) 
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- considerada rastreador a eventos adversos induzidos por varfarina (ROZICH; HARADEN; 

RESAR, 2003), plasma fresco ou congelado, concentrado de complexo protrombínico e menos 

frequentemente, fator VIIa recombinante (ZEHNDER, 2007).  

 

2.3 Segurança do paciente 

 

Entre 460 e 370 a.C, Hipócrates cunhou o postulado Primum non nocere, que significa 

– primeiro não cause dano. O pai da medicina tinha noção, desde essa época, que o cuidado 

poderia causar algum tipo de dano. Ao longo da história, outros personagens vieram 

contribuindo com a melhoria da qualidade em saúde (BRASIL, 2014). 

Em 1854, Florence Nightingale revolucionou a atenção hospitalar a partir da 

observação dos riscos para o paciente da má higiene nos hospitais. No início do século XX, 

Ernest Codman, um cirurgião de Boston, apontou para a necessidade de avaliação rotineira 

dos resultados negativos na cirurgia para a melhoria da qualidade. O reconhecimento de que a 

exposição ao sistema de saúde pode gerar danos, e não só proporcionar benefícios foi descrito 

em 1955 por Barr como sendo o ônus inevitável que se paga pelos avanços tecnológicos da 

medicina, dando origem às enfermidades denominadas “doenças do progresso médico” 

(MENDES et al., 2005). 

A OMS criou, em 2002, um Grupo de Trabalho com o objetivo de estudar 

metodologias para avaliar de forma sistemática os riscos à segurança do paciente nos serviços 

de saúde. O relatório da OMS, apesar de descrever todos os métodos utilizados para analisar 

eventos adversos, só comparou os resultados das avaliações baseadas em revisão retrospectiva 

de prontuários, com essa metodologia. O livro To Err is human também só faz menção a esse 

tipo de avaliação. Este relatório do Institute of Medicine (IOM) se baseou em pesquisas de 

avaliação da incidência de eventos adversos em revisões retrospectivas de prontuários, 

realizadas em hospitais do EUA. Nestas pesquisas, o termo evento adverso foi definido como 

dano causado pelo cuidado à saúde e não pela doença de base, que prolongou o tempo de 

permanência do paciente ou resultou em uma incapacidade presente no momento de alta. O 

relatório apontou que cerca de 100 mil pessoas morreram em hospitais a cada ano vítimas de 

eventos advesos nos EUA (MENDES et al., 2005; BRASIL, 2014). 

A OMS, em 2004, demonstrando preocupação com a situação, criou o World Alliance 

for Patient Safety. Os objetivos deste programa, que passou a chamar-se Patient Safety 

Program eram, entre outros, organizar os conceitos e as definições sobre segurança do 
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paciente e propor medidas para reduzir os riscos e mitigar os eventos adversos (BRASIL, 

2014). 

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 eventos e queixas técnicas de produtos de saúde garantindo mais 

segurança e qualidade para pacientes e profissionais de saúde (BRASIL, 2014). 

A Rede Sentinela foi uma iniciativa específica no campo de segurança do paciente e 

compõe-se de instituições que, desde 2002, trabalham com gerenciamento de risco sobre três 

pilares: busca ativa de eventos adversos, notificação de eventos adversos e uso racional das 

tecnologias em saúde (BRASIL, 2014). 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 (BRASIL, 2003).  

Em 2006, foi realizado o primeiro fórum Internacional Sobre Segurança do Paciente e 

Erro de Medicação, organizado pela associação Mineira de Farmacêuticos, em Belo 

Horizonte, em Parceria com o Institute for Safe Medication Practices (ISMP)/EUA. Este foi 

decisivo para a criação, em 2009, do ISMP Brasil, entidade multiprofissional que tem 

promovido eventos nacionais e internacionais sobre o tema e publicado boletins, capítulos em 

livros e artigos sobre erro de medicação (BRASIL, 2014). 

Em abril de 2013, por meio da Portaria MS/GM nº 529, a ANVISA instituiu o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente, com o objetivo geral de contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde, em todos os estabelecimentos de saúde do território 

Nacional.  Previstos na Portaria MS/GM nº 529/2013 e na RDC nº 36/2013/ANVISA, todos 

os serviços de saúde deverão estruturar o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que deverá 

desenvolver um Plano de Segurança do Paciente (PSP), tendo como princípios norteadores a 

melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, a disseminação 

sistemática da cultura de segurança, a articulação e a integração dos processos de gestão de 

risco e a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde (BRASIL, 2014). 
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2.4 Farmacovigilância 

 

Esta ciência tem como objetivos: velar pelo cuidado e pela segurança dos pacientes no 

tocante ao uso de medicamentos e quaisquer intervenções médicas, melhorar a saúde pública 

e a segurança em relação ao uso de medicamentos, detectar problemas relacionados com o uso 

de medicamentos e comunicar quaisquer achados de maneira oportuna, contribuir para a 

avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamento, permitindo a 

prevenção de danos e maximizando os benefícios, fomentar o uso seguro, racional e mais 

eficaz de medicamentos (inclusive no tocante a efetividade em função do custo), promover 

compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua efetiva divulgação 

ao público (OPAS, 2011). 

 

2.4.1 Conceitos importantes 

 

O termo evento adverso (EA) refere-se ao aparecimento de um problema de saúde 

causado pelo cuidado e não pela doença de base, ou seja, “uma lesão não intencional que 

resultou em incapacidade temporária ou permanente e/ou prolongamento do tempo de 

permanência ou morte como consequência do cuidado prestado”. São observados eventos 

adversos oriundos de procedimentos cirúrgicos, utilização de medicamentos, procedimentos 

médicos, tratamento não medicamentoso, demora ou incorreção no diagnóstico (MENDES et 

al., 2005).  

Evento adverso relacionado a medicamentos (EAM) é qualquer dano apresentado pelo 

paciente que possa ser imputado a medicamentos. Os EAM podem decorrer da utilização 

adequada, inadequada, ou mesmo, da falta de acesso àqueles fármacos clinicamente 

necessários (ROSA; PERINI, 2003). 

Reação adversa a medicamentos (RAM) é definida como qualquer efeito prejudicial 

ou indesejado que se apresente após a administração de doses de medicamentos normalmente 

utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. Seu 

conceito expressa o risco inerente frente à utilização de medicamentos. A RAM é considerada 

como um evento inevitável, ainda que se conheça a sua possibilidade de ocorrência 

(MENDES et al., 2005). 
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Reações adversas a medicamentos (RAM) em pacientes hospitalizados podem ser 

divididas em duas grandes categorias: os que causam a admissão ao hospital, e aqueles que 

ocorrem em pacientes internados após a internação (DAVIES et al., 2009). 

 

2.4.2 Histórico e importância da farmacovigilância  

 

Na década de 1960, as reações adversas a medicamentos (RAM) ganharam destaque 

devido aos casos de focomelia em recém-nascidos de mães que utilizaram talidomida durante 

a gestação. O episódio marcou tragicamente o início de uma nova era no controle das reações 

adversas aos fármacos, caracterizada pela diversificação e expansão dos mecanismos de 

regulamentação e monitoramento. Multiplicaram-se as iniciativas em todos os níveis da 

organização social: regional, nacional e internacional. Muitos países criaram agências para 

tratar da segurança no uso dos fármacos e praticamente todos os países europeus 

desenvolveram regulamentos específicos (LEE; HERZSTEIN, 1986). 

Nos últimos anos ressurgiu a preocupação com a segurança dos medicamentos em 

função das publicações científicas que demonstraram reações adversas graves associadas ao 

uso de: aprotinina, cisaprida, inibidores da cicloxigenase 2, terapia de reposição hormonal, 

inibidores da recaptação da serotonina, entre outros. Como resultado dessas publicações e de 

ações de farmacovigilância, esses medicamentos foram retirados do mercado, tiveram 

restrição de uso ou inclusão de alertas de segurança em suas bulas (PILLANS, 2008). 

Análise retrospectiva em prontuários de pacientes que tiveram alta no período de 

janeiro de 2002 a dezembro de 2007 em uma amostra aleatória de 10 hospitais na Carolina do 

Norte identificou uma taxa de 25,1 danos ocasionados por medicamentos por 100 admissões, 

sendo 63,1% evitáveis; dentre estes, 13 causaram danos permanentes, 35 apresentaram risco 

de morte e 9 causaram ou contribuíram para a morte dos pacientes (LANDRIGAN et al., 

2010). 

No Brasil, a epidemiologia das RAM é pouco investigada, e os trabalhos publicados 

não são multicêntricos e restritos a hospitais de ensino. Investigação realizada em um hospital 

universitário de Campinas, com delineamento prospectivo e monitoração intensiva detectou 

que 6,6% das internações foram ocasionadas por RAM (PFAFFENBACH; CARVALHO; 

BERSGSTEN-MENDES, 2002). Pesquisa desenvolvida em hospital-escola da grande São 

Paulo identificou que a RAM constituiu a causa de internação de 11,3% dos idosos e que 

durante a internação, 46,2% apresentaram reação adversa (PASSARELLI; JACOB-FILHO; 
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FIGUERAS, 2005). Uma coorte de pacientes de clínica médica de um hospital universitário, 

do sul do país, foi acompanhada durante a internação e detectou que 43% deles apresentaram 

uma ou mais RAM associadas principalmente ao uso de agentes anti-infecciosos e fármacos 

que atuam no sistema nervoso central (CAMARGO; CARDOSO FERREIRA; HEINECK, 

2006).  

A ocorrência de eventos representa também um grave prejuízo financeiro No Reino 

Unido e na Irlanda do Norte, o prolongamento do tempo de permanência no hospital devido 

aos eventos adversos custa cerca de dois bilhões de libras ao ano e o gasto do Sistema 

Nacional de Saúde com questões litigiosas associadas a eventos adversos é de 400 milhões de 

libras ao ano. Nos EUA, os custos anuais provocados por eventos adversos estão estimados 

entre 17 e 29 bilhões de dólares anuais (MENDES et al., 2005). 

 

2.5 Estudo de eventos adversos a varfarina e uso da vitamina k como ferramenta 

rastreadora 

 

O estudo dos EAM tem se intensificado no período recente e vários métodos, técnicas 

e instrumentos para identificá-los, quantificá-los e caracterizá-los foram desenvolvidos e 

aplicados.  

Desde 2008, um grupo de pesquisadores e profissionais de saúde de várias instituições 

do Brasil tem se reunido a fim de discutir o Método de Rastreadores de Eventos Adversos a 

Medicamentos proposto pelo Institute of Healthcare Improvement (IHI) como ferramenta de 

monitoramento de EAM em hospitais. Esta metodologia, baseada em uma revisão 

retrospectiva de prontuários orientada por 19 critérios explícitos de rastreamento, fornece 

boas indicações da natureza e da incidência dos eventos adversos (ROZICH; HARADEN; 

RESAR, 2003). No entanto, a disponibilidade de dados confiáveis e a qualidade das 

informações registradas nos prontuários podem comprometer a detecção do evento. 

Resultados preliminares apontam para a viabilidade do método, baixa demanda de 

recursos e tempo, porém há necessidade de adaptações de acordo com a realidade de cada 

instituição (ROSENFELD et al., 2009). No Rio de Janeiro, três importantes estudos 

identificaram a ocorrência de EA a medicamentos, com freqüências de 5,5% (MENDES et al., 

2008), 14,3% (ROQUE; MELO, 2010)  e 15,6% (ROZENFELD et al., 2009). Estes dois 

últimos estudos utilizaram critérios rastreadores muito próximos e os EAs estiveram 
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relacionados com a administração de analgésicos, hipoglicemiantes, antiinflamatórios e 

anticoagulantes. 

O Instituto para Práticas Seguras no uso do Medicamento (ISMP) classifica a varfarina 

com um medicamento potencialmente perigoso, ou seja, falhas no seu processo de uso podem 

causar danos graves, com lesões permanentes e óbitos. Por isso, a prevenção da ocorrência de 

eventos envolvendo a varfarina é uma prioridade para a segurança do paciente. 

A vitamina K pode ser utilizada como ferramenta rastreadora de eventos adversos a 

varfarina, já que em muitos casos é utilizada com “antídoto” (ROZICH; HARADEN; 

RESAR, 2003).  

As formas naturais de vitamina K são a filoquinona ou vitamina K1 (forma 

predominante), encontradas em hortaliças e óleos vegetais, a dihidrofiloquinona (dK), 

formada durante a hidrogenação comercial de óleos vegetais, a menaquinona ou vitamina K2, 

majoritariamente sintetizadas por bactérias e a menadiona ou vitamina K3, que é um 

composto sintético a ser convertido em K2 no intestino. Todas estas formas de vitamina K são 

lipossolúveis (KLACK; CARVALHO, 2006). 

A vitamina K foi descoberta em 1929 por Henrik Dam em um estudos com galinhas 

em que ele observou a hemorragia como sinal característico de uma dieta livre de gorduras. 

Em 1935, foi relatado pelo mesmo estudioso que o sintoma era aliviado pela ingestão de uma 

substância solúvel em gordura, a qual foi denominada vitamina K (KLACK; CARVALHO, 

2006). 

Naturalmente, a vitamina K é absorvida pelo intestino delgado e transportada pelas 

vias linfáticas, mas alguns fatores podem interferir na sua absorção como doenças específicas, 

má absorção gastrointestinal, estado nutricional, ingestão insuficiente das fontes de vitamina 

K, nutrição parenteral e uso de anticoagulantes cumarínicos, como varfarina (KLACK; 

CARVALHO, 2006).  

As soluções injetáveis de vitamina K1 (fitomenadiona) são produzidas em laboratórios 

farmacêuticos sob duas formas, uma forma para administração intravenosa e outra para 

administração intramuscular.  

Vitamina K1 administrada por via intravenosa (IV), via intramuscular (IM) ou via oral 

por uso off-label está indicado no tratamento de hemorragia ou risco de hemorragia como 

resultado de severa hipoprotrombinemia (i.e. deficiência de fatores de coagulação II, VII, IX e 

X), de várias etiologias, incluindo sobredosagem de anticoagulantes do tipo cumarínicos, suas 

combinações com fenilbutazona e outras formas de hipovitaminose K (p.ex. icterícia 
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obstrutiva, assim como disfunções hepáticas e intestinais, e após tratamento prolongado com 

antibióticos, sulfonamidas ou salicilatos). Também é indicado para profilaxia e tratamento de 

hemorragia em recém-nascidos (KANAKION® MM, 2014). 

A vitamina K1 (fitomenadiona) é um fator de pró-coagulação. Como um componente 

do sistema carboxilase hepático, a vitamina K1 está envolvida na carboxilação pós 

translacional dos fatores de coagulação II (protrombina), VII, IX e X, e dos inibidores de 

coagulação, proteínas C e S. A vitamina K1 é um antagonista dos anticoagulantes do tipo 

cumarínicos, como varfarina (KANAKION® MM, 2014). 

Com relação a sua absorção, um estudo farmacocinético de vitamina K1 IV indicou 

que a solução de micelas mistas de vitamina K1, administrada por via oral, é absorvida de 

maneira rápida e eficaz. Doses orais de vitamina K1 são absorvidas principalmente na porção 

média do intestino delgado. A biodisponibilidade sistêmica seguida de administração oral é de 

aproximadamente 50%, com uma grande variação individual. O início da ação ocorre 

aproximadamente de 1-3 horas após a administração intravenosa ou intramuscular, e de 4-6 

horas após administração oral. O compartimento de distribuição primária corresponde ao 

volume plasmático. No plasma sanguíneo, 90% da vitamina K1 se liga às lipoproteínas 

(fração VLDL). A concentração plasmática normal de vitamina K1 varia de 0,4 a 1,2 ng/mL. 

A vitamina K1 é rapidamente convertida em metabólitos mais polares, incluindo a vitamina 

K1-2,3- epóxido. Alguns desses metabólitos são reconvertidos em vitamina K1. Eliminação 

após degradação metabólica, a vitamina K1 é excretada na bile e urina na forma de 

glicuronídeos e sulfoconjugados. A meia-vida terminal em adultos é de 14 ± 6 h após 

administração I.V. e 10 ± 6h após a administração oral. Menos de 10% da dose são excretados 

pela urina na forma inalterada. É necessário monitorização cuidadosa do RNI após a 

administração de vitamina K1 em pacientes com insuficiência hepática grave, pacientes 

grávidas e lactantes (KANAKION® MM, 2014). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Realizar uma busca ativa na investigação das causas de internação por evento adverso 

a varfarina utilizando vitamina K como ferramenta rastreadora em um hospital de referência 

em cardiologia. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 - Analisar a frequência de EA hemorrágicos causados por varfarina como motivo de 

internação; 

 - Identificar os fatores de risco e as possíveis causas de eventos de sangramento 

associados ao uso de varfarina que levaram à internação do paciente.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Local do estudo  

 

O Instituto Nacional de Cardiologia foi fundado em 1973 com o nome de Hospital de 

Clínicas de Laranjeiras. 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, 2015). 

O INC é uma instituição federal de médio porte que ocupa uma área de 20 mil m
2
, 

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 

(INC, 2015). 

 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 (INC, 2015). 

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 (INC, 2015). 

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 (BRASIL, 2003). 

Pelo INC ser um hospital de alta complexidade, não atende tipicamente a emergências; 

Assim, a porta de entrada para os pacientes que tenham um evento de sangramento são as 

Unidades de Pronto Atendimento. 
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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 realizar uma busca ativa de eventos adversos a varfarina como motivo de 

internação, utilizando vitamina K como ferramenta rastreadora até o período de 48 horas a 

partir da admissão do paciente no hospital.  

Então, este estudo inclui pacientes que internaram e fizeram de vitamina K em até 48 

horas a partir da admissão. Foram excluídos os pacientes com idade inferior a 18 anos, 

pacientes que fizeram uso de vitamina K mas não faziam uso de varfarina, pacientes que 

utlizavam varfarina e fizeram uso de vitamina K por motivo diferente de evento adverso ao 

medicamento e por fim, também foram excluídos os pacientes que não foram submetidos a 

entrevista estruturada, a qual faz parte da pesquisa. 

O trabalho foi realizado através de um estudo analítico, transversal, prospectivo de 

eventos hemorrágicos associados ao uso de varfarina.  

 

4.3 Coleta de dados 

  

A coleta de dados foi realizada entre os meses de agosto de 2013 e julho de 2014. 

 

4.3.1 Avaliação da frequência de EA hemorrágicos a varfarina como possível causa de 

internação 

 

Para avaliar a frequência destes eventos, foi utilizado o Método dos Rastreadores de 

Eventos Adversos a Medicamentos proposto pelo IHI, que consiste na busca de EAM através 

de sinalizadores (ROZICH; HARADEN; RESAR, 2003). O critério proposto para eventos 

adversos hemorrágicos a varfarina é o uso do seu antídoto vitamina K e para compreender o 

evento adverso como causa de internação, o método foi adaptado para considerar o uso do 

antídoto em até 48 horas a partir da admissão no hospital.  

A relação dos pacientes que fizeram uso de vitamina K durante o período de agosto de 

2013 a julho de 2014 foi obtida através de relatório emitido pelo sistema eletrônico de 

prescrição MV 2000i® (Anexo A).  Este relatório foi emitido e analisado todos os dias de 

segunda a sexta durante o período de estudo.    
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A busca de informações foi realizada de forma ativa por meio da análise de 

prontuários e entrevista estruturada realizada com o paciente. Segundo Murff e Mendes com 

seus colaboradores, a revisão retrospectiva e prospectiva de prontuários e entrevista com 

pacientes são métodos de avaliação de EAs. Segundo Rozich e seus colaboradores (2003), o 

método de revisão de prontuários dos pacientes sendo antecedido pela estratégia de triagem 

inicial a partir do relatório de prescrição obtido pelo sistema eletrônico, torna o processo de 

pesquisa mais rápido (MURFF et al., 2003; ROZICH; HARADEN; RESAR, 2003; MENDES 

et al., 2008). 

 

4.3.2 Análise prospectiva de prontuários 

 

Foi realizada uma análise prospectiva dos prontuários dos pacientes incluídos no 

estudo. Esta análise teve como objetivo a busca de critérios adicionais de rastreamento, da 

avaliação do grau de dano e da relação de causalidade. Foi utilizado um formulário para 

extração de dados do prontuário (Apêndice A) e a busca de informações foi direcionada para 

o sumário de internação e alta, plano terapêutico incluindo medicamentos em uso no 

momento da admissão, internação e alta. Foram verificados também resultados laboratoriais, 

valor do RNI da admissão do paciente e a evolução médica e de enfermagem no período 

próximo da administração de vitamina K. Foram verificados os seguintes aspectos: se houve 

evento hemorrágico e se a vitamina K foi prescrita para reverter o efeito da varfarina, se o 

evento hemorrágico foi a causa da internação e/ou do óbito, se na evolução médica e/ou de 

enfermagem houve descrição de sinais e sintomas que possam estar relacionados a 

sangramento, tais como derrame, acidente cumarínico, hematêmese, hematúria, hemartrose e 

sangramento de qualquer natureza e foi verificado também se houve transfusão de 

hemocomponentes e hemoderivados, tais como plasma fresco, concentrado de hemácias, 

concentrado de plaquetas, complexo protrombínico. De acordo com a investigação de 

medicamentos que os pacientes estavam fazendo uso no momento da admissão, também foi 

avaliada a frequência do uso de outros medicamentos além de varfarina. 

As informações obtidas pela análise dos prontuários foram complementadas por 

informações obtidas pelo sistema eletrônico de prescrição MV 2000i® a partir do número de 

atendimento e prontuário do paciente, além de informações obtidas por questionamento aos 

médicos plantonistas. 
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4.3.3 Entrevista estruturada com o paciente 

 

Paralelamente a investigação em prontuário, foi realizada entrevista estruturada 

utilizando formulário específico (Apêndice A) com cada um dos pacientes incluídos no estudo 

Conforme já relatado acima, foram considerados excluídos do estudo os pacientes que não 

foram submetidos à entrevista.   

De acordo com Basch (2013), é essencial coletar informações diretamente com o 

paciente. A entrevista realizada com o paciente cria uma parceria entre o profissional e o 

paciente; por meio desta comunicação os pacientes aumentam a sua compreensão sobre a 

segurança no uso dos medicamentos (BASCH, 2013). 

A entrevista foi realizada durante a internação do paciente ou em casos em que o 

paciente já tinha recebido alta, a entrevista foi agendada por telefone para ser realizada na 

Farmácia com no máximo trinta dias após a administração de vitamina K no hospital.  

Na entrevista, o paciente foi questionado com relação ao conhecimento do mesmo 

sobre a sua terapia medicamentosa incluindo o modo de tomar o medicamento com o objetivo 

de investigar possível erro de medicação; quais medicamentos o paciente realmente estava 

fazendo uso quando ocorreu o evento; se ocorreu alguma queda ou acidente durante a última 

semana antes da ocorrência do evento; há quanto tempo o paciente fazia uso de varfarina.  

De acordo com Hoffman e colaboradores (2001), episódios de sangramento não 

espontâneo ocorrem por qualquer tipo de trauma, por isso a importância de investigar 

possíveis traumas que ocorreram próximo à data de ocorrência do evento de sangramento. E, 

segundo Gasse e colaboradores, altas taxas de sangramento e flutuações de RNI são 

geralmente observados durante os primeiros noventa dias de uso de varfarina, por isso a 

importância da investigação de quanto tempo o paciente estava fazendo uso de varfarina 

quando ocorreu o evento.  

 

4.3.4 Avaliação do grau de dano: sangramento menor, maior e fatal 

 

Os sangramentos detectados foram classificados em sangramento menor, maior e fatal 

de acordo com os critérios do estudo RE-LY (CONNOLLY et al., 2009).  

Foi considerado sangramento maior: redução nos níveis de hemoglobina em mais de 

20g /L, transfusão de ≥ 2 unidades de concentrado de hemácias ou sangramento sintomático 
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envolvendo uma área ou órgão crítico (retroperitoneal, intra-espinhal, intra-ocular ou intra-

articular não traumático). 

Sangramento potencialmente fatal será uma subcategoria do sangramento maior em 

que serão considerados o sangramento fatal, sangramento intracraniano sintomático, queda 

nos níveis de hemoglobina em mais de 50g/L, ou sangramento que requeira transfusão de ≥ 4 

unidades de concentrado de hemácias ou agentes inotrópicos ou  cirurgia.  

Todos os outros sangramentos foram classificados como menor. 

 

4.4 Aspectos éticos 

 

Por se enquadrar nas exigências da Resolução 466/96 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 B). 

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

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B), 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 estratificados de acordo com variáveis qualitativa nominal 

(gênero) e quantitativa contínua (idade). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre agosto de 2013 e julho de 2014 foi prescrito vitamina K para 49 pacientes com 

idade maior ou igual a 18 anos no período de até 48 horas a partir da admissão. Baseado em 

critérios de exclusão, a amostra do estudo foi compreendida por 19 pacientes (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estratificação da amostra de pacientes baseada em critérios de exclusão do estudo. 

 

Em 77,6% (38/49) dos casos em que houve prescrição de vitamina K até 48 horas da 

admissão, os pacientes faziam uso de varfarina. Em 40,8% (20/49) dos casos o uso de 

vitamina K sinalizou evento adverso a varfarina. Isso pode ser explicado pelos diversos usos 

de vitamina K no Instituto Nacional de Cardiologia. Além de não ser utilizada para reversão 

da anticoagulação por varfarina em 22,4% (11/49) dos casos em até 48 horas da admissão, 

vitamina K também foi utilizada para prevenção de sangramento em muitas situações a que 

estão submetidos pacientes que fazem uso de varfarina e em casos para regularizar o RNI 

referente a pacientes que não tiveram evento hemorrágico a varfarina.  

O estudo se baseou na investigação das causas dos eventos adversos a varfarina que 

motivaram a internação de 19 pacientes em 12 meses no INC. 

 

Uso de vitamina k até 48 

horas a partir da admissão 

n=49 (Idade ≥ 18 anos) 

Sem uso de varfarina n=11 

Uso de varfarina  

n=38 

Sem evento adverso a 

varfarina n=18 

Com evento adverso a 

varfarina  

n=20 

RNI alargado n=4 

Prevenção de sangramento 

em procedimentos n=14 

Transplante Cardíaco n=2 

Teste de vasorreatividade 

pulmonar n=3 

Ablação n=2 

Punção Venosa Profunda 

n=7 

Estratificação da amostra de pacientes 

Entrevista não realizada n=1 

Amostra de pacientes 

do estudo 

n=19 
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5.1 Caracterização da amostra  

 

A caracterização da amostra está sendo demonstrada na Tabela 1. 

Como podemos observar, a maior parte da amostra é composta de mulheres com idade 

igual ou superior a 41 anos.  

A idade é considerada um fator de risco para a ocorrência de eventos adversos a 

varfarina. Além de alguns pacientes não terem um acompanhamento em casa e serem 

acometidos por mais de uma comorbidade, muitos fazem uso de vários outros medicamentos 

que podem interagir com varfarina, reduzindo ou aumentando seu efeito (GASSE et al., 2005) 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra de pacientes segundo gênero e faixa etária (n=19). 

Gênero 

Idade 

Homens 

(n=7) 

Mulheres 

(n=12) 

18-40 (n=1) 5,3% (1/19) 0 

41-60 (n=8) 10,5% (2/19) 31,6% (6/19) 

> 60 anos (n=10) 21,1% (4/19) 31,6% (6/19) 

 

5.2 Avaliação do grau de sangramento  

 

 A partir da Figura 9 pode-se verificar que a maioria dos pacientes que internaram por 

evento adverso a varfarina foram acometidos por sangramento de grau menor (47,4%). 15,8% 

dos pacientes tiveram sangramento fatal.  

A Tabela 2 mostra a porcentagem de pacientes relacionando o grau de sangramento 

com gênero e faixa etária dos pacientes. Podemos destacar que o sangramento de grau menor 

ocorreu predominantemente em pacientes do sexo feminino; e as mulheres idosas podem ser 

consideradas as mais acometidas por sangramento maior. Dos pacientes que tiveram 

sangramento fatal, há predomínio de pacientes do sexo masculino. Por meio da Tabela 2, 

podemos destacar que dos 19 pacientes, 21,1% foram acometidos por sangramento menor, 

eram mulheres com idade entre 41 e 60 anos. 
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47,4%

15,8%

36,8%

Sangramento Menor

(n=9)

Sangramento Maior

(n=7)

Sangramento Fatal

(n=3)

 

Figura 9. Incidência do grau de dano dos sangramentos apresentados pelos pacientes (n=19). 

 

Tabela 2. Classificação do grau de sangramento e relação com gênero e faixa etária dos pacientes (n=19). 

Classificação de 

sangramento 

Faixa etária 

18-40 

(n=1) 

41-60 

(n=8) 

>60 

(n=10) 

Menor (n=9): 

Homens (n=2) 

Mulheres (n=7) 

 

5,3% (1/19) 

0 

 

0 

21,1% (4/19) 

 

5,3% (1/19) 

15,8% (3/19) 

Maior (n=7): 

Homens (n=3) 

Mulheres (n=4) 

 

0 

0 

 

5,3% (1/19) 

5,3% (1/19) 

 

10,5% (2/19) 

15,8% (3/19) 

Fatal (n=3): 

Homens (n=2) 

Mulheres (n=1) 

 

0 

0 

 

5,3% (1/19) 

5,3% (1/19) 

 

5,3% (1/19) 

0 

 

 

5.3 RNI da admissão 

 

Não foram encontrados dados sobre RNI de uma paciente; Sendo assim, neste tópico  

foram analisados 18 valores de RNI, mas com dados estatísticos referindo-se a 19 pacientes já 

que esta é a amostra total.  

Verificou-se que o RNI referente a 21,1% dos pacientes era menor que 6,0. 36,8% dos 

pacientes tinham RNI entre 6,0 e 10 na admissão e 36,8% dos pacientes tinham RNI maior 

que 10 na admissão. Isto é, a grande maioria - 73,6% (14/19) - dos pacientes que internaram 

por evento adverso a varfarina tinham o RNI da admissão igual ou superior a 6,0 (Figura 10).  

A Tabela 3 mostra a porcentagem de pacientes relacionando o RNI da admissão com 

gênero e faixa etária dos pacientes. Pode-se destacar que dos 19 pacientes, 31,6% (6/19) 

tiveram RNI da admissão entre 6,0 e 10, eram mulheres com idade igual ou superior a 41 

anos; além disso, 15,8% dos pacientes tiveram RNI >10, eram homens e idosos. 85,8% (6/7) 
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dos pacientes com RNI da admissão entre 6,0 e 10 são mulheres e 71,4% (5/7) dos pacientes 

que tiveram RNI da admissão maior que 10 são homens. Diferentemente das outras faixas de 

RNI, em que a maioria era do sexo feminino, nesta faixa de RNI mais crítica com relação a 

ocorrência de eventos de sangramento, a maioria é do sexo masculino; isso pode ser 

claramente relacionado com o grau de dano de sangramento fatal, que ocorreu 

predominantemente na classe de pacientes do sexo masculino. Por esta faixa de RNI 

representar maior criticidade, pode-se dizer que havia maior chance destes pacientes terem um 

evento de sangramento grave.     

   

   

5,3%

21,1%

36,8%

36,8%

RNI <6 (n=4)

RNI 6-10 (n=7)

RNI >10 (n=7)

Sem registro de RNI

 

Figura 10. Classificação do RNI de admissão dos pacientes (n=19). 

 

Tabela 3. Classificação do RNI da admissão e relação com gênero e faixa etária dos pacientes (n=19). 

RNI da admissão 

Faixa etária 

18-40 

(n=1) 

41-60 

(n=8) 

>60 

(n=9) 

<6,0 (n=4): 

Homens (n=1) 

Mulheres (n=3) 

 

0 

0 

 

0 

5,3% (1/19) 

 

5,3% (1/19) 

10,5% (2/19) 

6,0-10 (n=7): 

Homens (n=1) 

Mulheres (n=6) 

 

5,3% (1/19) 

0 

 

0 

15,8% (3/19) 

 

0 

15,8% (3/19) 

>10 (n=7): 

Homens (n=5) 

Mulheres (n=2) 

 

0 

0 

 

10,5% (2/19) 

10,5% (2/19) 

 

15,8% (3/19) 

0 

 

A Tabela 4 apresenta de maneira evidente a correlação entre os graus de dano de 

sangramento dos pacientes, os RNI da admissão e o uso de hemoderivados ou 

hemocomponentes que também foram administrados em alguns pacientes que internaram por 
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evento adverso a varfarina. 42,1% (8/19) de todos os pacientes necessitaram de outros 

“antídotos” (hemoderivados ou hemocomponentes) para conter o sangramento. Pode-se 

observar nitidamente que os pacientes que necessitaram de outros “antídotos” tiveram 

sangramento ou maior ou fatal e RNI >6,0. Todos os pacientes que tiveram sangramento fatal, 

tiveram RNI da admissão maior que 10.  

                

Tabela 4. Correlação entre grau de sangramento, RNI da admissão e uso de outros “antídotos” (n=19). 

Grau de Dano do 

Sangramento e RNI 

da admissão 

Outros “antídotos” 

utilizados 

(Hemocomponentes e 

Hemoderivados) 

Sangramento menor (n=9): 

RNI < 6,0 (n=3) 

RNI 6-10 (n=4) 

RNI >10 (n=1) 

Sem registro de RNI (n=1) 

 

0 

0 

0 

0 

Sangramento maior (n=7): 

RNI < 6,0 (n=1) 

6-10 (n=3) 

>10 (n=3) 

 

0 

15,8% (3/19) 

15,8% (3/19) 

Sangramento fatal (n=3): 

RNI < 6,0 (n=0) 

6-10 (n=0) 

>10 (n=3) 

 

0 

0 

10,5% (2/19) 

 

 

5.4 Principais medicamentos em uso e comorbidades relatadas  

  

Em associação a varfarina, vários outros medicamentos foram usados pelos pacientes 

incluídos no estudo, como pode ser observado na Figura 11;  principalmente furosemida 

(63,2%), omeprazol (36,8%), losartan (36,8%) e sinvastatina (31,6%).  Isso pode ser 

justificado pelas principais comorbidades apresentadas pelos mesmos (Figura 12). 

Hipertensão foi a comorbidade mais relatada pelos indivíduos (68,4%), patologia considerada 

fator de risco para outras doenças. 

A Tabela 5 mostra a porcentagem de pacientes relacionando medicamentos em uso 

com gênero e faixa etária. Podemos destacar que com relação a grande maioria dos 

medicamentos, pacientes do sexo feminino é a classe que mais faz uso deles, principalmente 
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mulheres idosas, ressaltando que a amostra total de pacientes é composta predominantemente 

por mulheres com idade igual ou superior a 41 anos. Pode-se destacar nesta tabela que 26,3% 

da amostra é composta de mulheres idosas que fazem uso de furosemida e sinvastatina. 

Dos medicamentos descritos na Tabela 5, há alguns medicamentos prescritos com 

maior frequência e também alguns com maior potencial em provocar sangramento ao interagir 

com varfarina. Amiodarona, ácido acetil salicílico (AAS) e omeprazol são fármacos que 

potencializam o efeito de varfarina (TERRA-FILHO et al., 2009).  

Os anticoagulantes orais são susceptíveis à inibição do metabolismo pela CYP2C9, 

ligam-se acentuadamente às proteínas plasmáticas e a resposta anticoagulante pode ser 

alterada por fármacos que afetam a síntese ou o catabolismo dos fatores da coagulação. O 

fármaco amiodarona inibe o metabolismo dos anticoagulantes. A interação medicamentosa do 

anticoagulante oral com amiodarona ocorre na maioria dos pacientes aos quais se administra a 

combinação. A interação da varfarina com AAS é altamente previsível, ocorrendo em quase a 

totalidade dos casos de administração concomitante dos fármacos (HORN, 2007).  

  

10,5

15,8

15,8

15,8

21,1

21,1

26,3

26,3

31,6

36,8

36,8

63,2

15,8

0 10 20 30 40 50 60 70

Furosemida (n=12)

Omeprazol (n=7)

Losartan (n=7)

Sinvastatina (n=5)

Espironolactona (n=5)

Carvedilol (n=5)

AAS (n=4)

Enalapril (n=4)

Amiodarona (n=3)

Atenolol (n=3)

Clonazepam n=3)

Digoxina (n=3)

Levotiroxina (n=2)

N° de pacientes em uso dos medicamentos (%)

Figura 11. Medicamentos mais utilizados pelos pacientes (n=19). 
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Tabela 5. Principais medicamentos em uso pelos pacientes e relação com gênero e faixa etária (n=19). 

Medicamentos 

Faixa etária 

18-40 

(n=1) 

41-60 

(n=8) 

>60 

(n=10) 

Furosemida (n=12): 

Homens (n=3) 

Mulheres (n=9) 

 

0 

 

 

5,3% (1/19) 

21,1% (4/19) 

 

10,5% (2/19) 

26,3% (5/19) 

Omeprazol (n=7): 

Homens (n=2) 

Mulheres (n=5) 

0 

 

5,3% (1/19) 

10,5% (2/19) 

 

5,3% (1/19) 

15,8% (3/19) 

Losartan (n=7): 

Homens (n=2) 

Mulheres (n=5) 

0 

 

0 

10,5% (2/19) 

 

10,5% (2/19) 

15,8% (3/19) 

Sinvastatina (n=6): 

Homens (n=0) 

Mulheres (n=6) 

0 

 

0 

5,3% (1/19) 

 

0 

26,3% (5/19) 

Espironolactona (n=5): 

Homens (n=2) 

Mulheres (n=3) 

0 

 

5,3% (1/19) 

15,8% (3/19) 

 

5,3% (1/19) 

0 

Carvedilol (n=5): 

Homens (n=2) 

Mulheres (n=3) 

 

0 

 

 

0 

10,5% (2/19) 

 

10,5% (2/19) 

5,3% (1/19) 

AAS (n=4): 

Homens (n=2) 

Mulheres (n=2) 

0 

 

5,3% (1/19) 

10,5% (2/19) 

 

5,3% (1/19) 

0 

Enalapril (n=4): 

Homens (n=2) 

Mulheres (n=2) 

0 0 

 

10,5% (2/19) 

10,5% (2/19) 

Amiodarona (n=3): 

Homens (n=1) 

Mulheres (n=2) 

0 

 

0 

5,3% (1/19) 

 

5,3% (1/19) 

5,3% (1/19) 

Atenolol (n=3): 

Homens (n=0) 

Mulheres (n=3) 

0 

 

0 

10,5% (2/19) 

 

0 

5,3% (1/19) 

Clonazepam (n=3): 

Homens (n=1) 

Mulheres (n=2) 

0 

 

5,3% (1/19) 

5,3% (1/19) 

 

0 

5,3% (1/19) 

Digoxina (n=3): 

Homens (n=1) 

Mulheres (n=2) 

0 

 

5,3% (1/19) 

10,5% (2/19) 

0 

Levotiroxina (n=2): 

Homens (n=0) 

Mulheres (n=2) 

0 0 

 

0 

10,5% (2/19) 
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Além dos medicamentos descritos na Tabela 5, os pacientes fizeram uso de outros 

fármacos prescritos por médicos de unidades de pronto atendimento. Dois pacientes fizeram 

uso de amoxacilina e um fez uso de amoxacilina associada a clavulanato. Após um período 

aproximado de sete dias, esses pacientes tiveram episódio de sangramento. Dentre esses três 

pacientes, dois eram do sexo feminino com idade entre 41 e 60 anos e tiveram sangramento 

menor e um paciente, o qual fez uso de amoxicilina+clavulanato, era do sexo masculino, 

idoso, teve sangramento maior e precisou de outros “antídotos” para conter o sangramento. 

Há descrito na literatura que a administração de tetraciclinas, ampicilina ou amoxicilina a 

pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais pode promover aumento do tempo de 

protrombina e de sangramento nestes pacientes (BERGAMASCHI et al., 2006). 

 

42,1

52,6

63,2

68,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

*HAS (n=13)

**FA (n=12)

***ICC (n=10)

Dislipidemia (n=8)

N° de pacientes (%)

 

Figura 12. Principais comorbidades e fatores de risco apresentados pelos pacientes (n=19). *HAS: Hipertensão 

Arterial Sistêmica; **FA: Fibrilação Atrial; ***ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva 

 

A Tabela 6 demonstra a porcentagem de pacientes relacionando comorbidades com 

gênero e com faixa etária. Podemos observar que a maioria das comorbidades apresentadas 

pelos pacientes acomete mais pacientes do sexo feminino e pacientes idosos, o que já era 

esperado com os resultados encontrados na análise com relação aos medicamentos em uso 

pelos pacientes. Hipertensão arterial é fator de risco para ocorrência de sangramento em 

pacientes que fazem uso de varfarina (GUIMARÃES; ZAGO, 2007; TERRA-FILHO et al., 

2009) e insuficiência cardíaca é uma condição clínica que aumenta a resposta a varfarina 
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(GUIMARÃES; ZAGO, 2007). Neste estudo, 31,6% dos pacientes são mulheres idosas e 

hipertensas e 26,3% são mulheres idosas dislipidêmicas.  

O estudo demonstrou que o grupo de pacientes analisados eram acometidos por uma a 

seis comorbidades, com uma média de três comorbidades por paciente. 

 

Tabela 6. Principais comorbidades e fatores de risco apresentados pelos pacientes e relação com gênero e faixa 

etária (n=19).  

Comorbidades e 

Fatores de Risco 

Faixa etária 

18-40 

(n=1) 

41-60 

(n=8) 

>60 

(n=10) 

HAS*(n=13) 

Homens (n=4) 

Mulheres (n=9) 

0 

 

0 

15,8% (3/19) 

 

21,1% (4/19) 

31,6% (6/19) 

FA** (n=12) 

Homens (n=4) 

Mulheres (n=8) 

0 

 

10,5% (2/19) 

21,1% (4/19) 

 

10,5% (2/19) 

21,1% (4/19) 

ICC*** (n=10) 

Homens (n=5) 

Mulheres (n=5) 

 

0 

5,3% (1/19) 

 

15,8% (3/19) 

10,5% (2/19) 

 

10,5% (2/19) 

10,5% (2/19) 

Dislipidemia (n=8) 

Homens (n=1) 

Mulheres (n=7) 

0 

 

0 

10,5% (2/19) 

 

5,3% (1/19) 

26,3% (5/19) 

*HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; **FA: Fibrilação Atrial; ***ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva 

 

Além das comorbidades relatadas na Tabela 6, um paciente do sexo feminino, 60 anos 

também foi diagnosticado com hepatopatia congestiva e teve sangramento fatal. A doença 

hepática é considerada fator de risco para o sangramento (TERRA-FILHO et. al., 2009). 

Diversos fatores da hemostasia são produzidos nos hepatócitos, como os fatores I, II, X, XI e 

XII. Com a disfunção hepática, a produção desses fatores pode estar comprometida e por isso, 

pode ocorrer um desequilíbrio na cascata de coagulação. (SCHINONI, M. I., 2006). 

 

5.5 Hábitos alimentares 

           

Todos os pacientes relataram não terem alterado seus hábitos alimentares no último 

mês antes do evento adverso a varfarina, ou seja, a ingestão de alimentos ricos em vitamina K 

permaneceu da maneira que foi orientada pelos profissionais de saúde.  
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5.6 Alteração dos parâmetros de exames laboratoriais 

            

Os episódios de sangramento podem estar acompanhados da redução dos parâmetros 

de hemoglobina e hematócrito (CONNOLLY et al., 2009). Um total de onze pacientes – 

57,9% (11/19) - tinham os parâmetros de hematócrito e hemoglobina reduzidos ao menos que 

10% do valor mínimo da normalidade de acordo com os valores adotados pelo laboratório do 

INC (Apêndice A) no dia que ocorreu o evento adverso a varfarina. Vale ressaltar que a 

redução desses parâmetros pode não ter ocorrido em decorrência do evento de sangramento. 

O paciente pode estar sujeito a outro fator ou conjunto de fatores que levem a redução desses 

parâmetros. 

 

5.7 Quedas/ traumas 

 

A partir da análise de prontuários e entrevistas realizadas com os pacientes, foi 

observado que houve dois casos de queda. Os dois pacientes foram diagnosticados com 

hemorragia subaracnoidea provocada pela queda. Um dos pacientes era sexo feminino, idosa 

e teve sangramento maior; o outro era do sexo masculino, com idade entre 41 e 60 anos, 

necessitou de outros “antídotos” para conter a hemorragia e teve sangramento fatal. Este 

último paciente também tinha o “agravante” de estar fazendo uso do anticoagulante por 

menos de três meses (GASSE et al., 2005). 

 

5.8 Erros de medicação 

 

A partir da análise de prontuários e entrevistas realizadas com os pacientes, foi 

observado que houve dois casos de erro de medicação. Em ambos os casos o paciente fez uso 

de dose superior à prescrita de varfarina. Um paciente fez uso de varfarina em vez de 

carvedilol, com administração duas vezes ao dia. O outro, estava fazendo uso de comprimido 

contendo 5 miligramas de varfarina em vez de fazer uso de comprimido contendo um 

miligrama do princípio ativo. Os dois pacientes eram do sexo masculino, idosos, tiveram RNI 

da admissão superior a 10 e necessitaram de hemoderivados e hemocomponentes para conter 

o sangramento. Um dos pacientes teve sangramento maior e o outro, sangramento fatal. 
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5.9 Fase inicial do uso de varfarina 

            

Muitos pacientes são internados por evento adverso a varfarina durante o período 

inicial de uso deste anticoagulante. Os primeiros três meses são considerados críticos 

(GASSE et al., 2005) e pode ocorrer uma flutuação do tempo de protrombina no primeiro mês 

de uso do anticoagulante (GUIMARÃES; ZAGO, 2007) . Pode-se considerar o período de 

três meses como de adaptação pelo paciente, o qual tem hábitos alimentares pré estabelecidos 

e também já faz uso de outros medicamentos, que podem interagir com o anticoagulante, 

reduzindo ou aumentando seu efeito.  Considerando o período de noventa dias como inicial, 

pode-se dizer que seis pacientes - 31,6% (6/19) – estavam compreendidos neste período de 

uso de varfarina. Dentre esses seis pacientes, dois tiveram sangramento maior e um paciente 

teve sangramento fatal.  

 

5.10 Limitações do estudo  

 

Este estudo apresentou algumas limitações, dentre elas:  

  - Além da falta de acesso aos dados de eventos ocorridos fora do INC, sendo as 

Unidades de Pronto Atendimento portas de entrada aos pacientes, vários indivíduos que 

utilizam varfarina e chegam ao hospital com evento de sangramento e RNI fora da faixa 

adequada são atendidos primariamente no ambulatório de anticoagulação com administração 

de vitamina K, se necessário, mas não são internados no hospital por motivos diversos; sem 

condições do rastreamento desses pacientes pela falta de registro, eles deixam de fazer parte 

do estudo;  

  - Tempo de acompanhamento relativamente curto e amostra pequena para poder 

levantar informações fidedignas a respeito das causas dos eventos adversos a varfarina que 

levaram a internação;  

Com a percepção dessas limitações por meio da realização deste estudo, melhorias 

podem ser feitas com relação ao registro dos pacientes que procuram o hospital por evento 

adverso a varfarina e não são internados, seja por motivo de transferência a outro hospital ou 

qualquer outro fator. Havendo registro de dados pessoais dos pacientes, evento ocorrido, RNI 

referente ao atendimento e administração de vitamina k, há condições de investigar 

posteriormente estes casos. Além disso, é essencial que se mantenha uma rotina de perguntar 

ao paciente sempre que ele vá ao ambulatório de anticoagulação se houve alguma 
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intercorrência que tenha o levado ou não a uma internação em outra unidade de saúde. Essas 

informações serão muito úteis para a investigação de casos de sangramento por varfarina.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo demonstrou que os pacientes do sexo feminino e idosos foram os grupos que 

mais internaram por evento de sangramento a varfarina.  

A partir dos resultados apresentados, pode-se dizer que houve maior ocorrência de 

sangramento menor e maior entre os pacientes, principalmente no grupo de pacientes do sexo 

feminino com idade igual a 41 anos ou mais.  

As mulheres, sendo maioria, também faziam mais uso de medicamentos do que os 

homens, principalmente furosemida, fármaco que assim como varfarina, é muito ligado às 

proteínas plasmáticas.  

A doença mais relatada pelos pacientes, principalmente pelas mulheres, foi 

hipertensão arterial sistêmica, que é considerada fator de risco para ocorrência de 

sangramento em pacientes que fazem uso de varfarina. E, das doze mulheres participantes do 

estudo, quatro estavam fazendo uso de varfarina há menos de três meses, período de 

adaptação ao tratamento em que as interações medicamento-medicamento e medicamento-

alimento podem ser mais evidentes.  

Diante disso, é plausível sugerir que os eventos adversos de sangramento nas mulheres 

pode dever-se a comorbidades e interações medicamentosas, que podem ter se intensificado 

no período inicial de uso de varfarina. 

Com relação aos homens participantes do estudo, sendo maioria idosos, 71,4% deles 

tiveram sangramento ou maior ou fatal. Dos três casos de sangramento fatal, dois ocorreram 

entre homens, sendo motivados por erro de medicação relacionado a um paciente idoso e 

queda de outro paciente, com idade entre 41 e 60 anos, o qual estava em uso de varfarina há 

menos de três meses. Ambos os casos de erro de medicação ocorreram entre homens, os quais 

tiveram sangramento maior e fatal. Isso pode demonstrar um maior “descuidado” ou menor 

adesão ao tratamento entre os pacientes do sexo masculino. 

Os cuidados na farmacoterapia anticoagulante são essenciais, principalmente na fase 

inicial de uso de varfarina, com relação a hábitos alimentares, uso de outros medicamentos, 

cautela para evitar quedas e machucados, que podem provocar hematomas e hemorragias. O 

farmacêutico tem um papel indispensável na orientação desses pacientes, mostrando a 

importância da adesão ao tratamento medicamentoso com o objetivo de minimizar os eventos 

adversos a varfarina. 
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ANEXO A - RELATÓRIO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS 
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ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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APÊNDICE B - 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: Detecção e implantação de estratégias de prevenção de eventos adversos hemorrágicos à 

varfarina utilizando vitamina K como ferramenta rastreadora. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia CAAE 

03455512.5.00 00.5272. 

Pesquisador Responsável: Flávia Valéria dos Santos Almeida 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto Nacional de Cardiologia 

 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (21) 30372168 (Farmácia INC)  

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

Pesquisador participante: Christianne Bretas Vieira Scaramello 

O objetivo deste projeto é detectar as possíveis causas e fatores de risco associados à ocorrência de eventos 

adversos hemorrágicos à varfarina no ambiente hospitalar, implantar estratégias de prevenção e avaliar o impacto 

da intervenção.  

Sua participação é absolutamente voluntária e a qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua participação consistirá na identificação das possíveis causas dos eventos adversos 

identificados pela farmacêutica pesquisadora e avaliação da possibilidade de prevenção. 

Os benefícios relacionados com a sua participação são a possibilidade de colaborar na identificação de causas e 

fatores de risco associados a eventos adversos à varfarina e que permitirão identificar e elaborar estratégias de 

prevenção. 

 

  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: ___________________________________________ 


