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A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão 
oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal).

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
-se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica.

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee 
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referên-

cias, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou tabelas, e até 50 referências. As exceções serão anali-
sadas pelos editores.

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado.

1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais.
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão 
aceitas tabelas enviadas como imagem.

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO

Somente serão considerados aptos à produção editorial os 
artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui 
apresentadas, respeitando a seguinte disposição:

2.1 Primeira página
-Título do artigo em português.

-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso.
-Instituição(ões) a que cada autor pertence.
-Nome do autor responsável pela correspondência e 

endereço completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página

-Resumo: até 250 palavras.
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descri-

tores em Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br).
2.3 Terceira página

-Título em inglês.

-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras.
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão 

em inglês).
2.4 Quarta página e demais

-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, 
etc.

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS

3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 
consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato so-
brescrito, respeitando a ordem de entrada no texto.
3.2 Incluir até 50 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências.
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy 
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the 
follow-up of children with coronary involvement secondary 
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8.
Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis pri-
meiros autores seguidos de et al.
Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H, 
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate 
imaging and prost systolic shortening on the prediction of 
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics 
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79.

Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4.

Sem indicação de autoria
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 

1994;84(12):15.
Volume com suplemento

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcino-
genicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82.

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.

Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL 
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998.p. 55-64.

Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

normaS Para PuBlicação De artigoS na

reviSta Da SocieDaDe De carDiologia Do eStaDo De São Paulo
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Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível 
em: http://www.abrasco.br/epirio98.
- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.
- revIsta:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
- lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- tese (lIvro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela.
4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto.
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas.

5 ENVIO DO MATERIAL
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o 
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompa-
nhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma 
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença 
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado.

Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no 
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa 
de educação médica continuada destinado a nossos leitores.

6 DIREITOS AUTORAIS
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 

autores deverão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.
br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, inclusive 
pelos coautores:

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos 
os direitos autorais do artigo (título do artigo) à Revista da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. O(s) 
signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe os direitos 
autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros, 
e confirma(m) que sua versão final foi revista e aprovada por 
ele(s).

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade per-
manente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito da Diretoria de Publicações.
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Carta Editor dE PubliCaçõEs

Aos leitores da Revista da SOCESP

Nesta edição da Revista da SOCESP estamos abordando dois temas muito importantes e que há muito 
tempo não eram contempladas em nossas revisões. Ambos tiveram importantes avanços recentes que tem impacto 
na prática clínica diária e também no âmbito da Saúde Pública. O primeiro tema trata da anticoagulação em 
Cardiologia, trazendo as principais aplicações da anticoagulação nos pacientes portadores de cardiopatia e a 
aplicação das novas formas de realizar o tratamento destes pacientes, com o uso crítico dos novos anticoagulantes. 
O segundo tema aborda a evolução do transplante cardíaco nos últimos anos, sobretudo em nosso meio, com 
destaque para o chamado “Heart Team”, fundamental para o processo de aprimoramento dos transplantes 
cardíacos. No mesmo tópico, também abordamos as principais atualizações nas indicações do procedimento 
e os avanços terapêuticos para estes pacientes. Ao mesmo tempo, como mencionado anteriormente, estamos 
finalizando o processo de modificações editoriais para obtermos as indexações que a Revista da SOCESP 
sempre almejou, mantendo o caráter de revisões sempre sólidas.

Luiz Aparecido Bortolotto,
Editor responsável
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A complicação mais séria da fibrilação atrial é o tromboembolismo sistêmico e o 

acidente vascular cerebral, sem dúvida, a condição mais grave. Fatores inerentes 

ao próprio átrio (dilatação atrial, perda da função contrátil e lesão do endocárdio 

atrial), mas também alterações na coagulação sanguínea são as principais causas 

da trombose atrial. Doenças como a hipertensão arterial, diabetes mellitus, sín-

dromes clínicas como a insuficiência cardíaca, além da idade avançada (acima 

dos 75 anos) identificam os pacientes de maior risco para essa complicação tão 

grave. Essas informações fazem parte de um escore de risco para identificar 

pacientes mais propensos ao acidente vascular cerebral e utilizado na prática 

clínica para tornar menos empírica a indicação da anticoagulação preventiva. 

A varfarina, o anticoagulante mais antigo e regularmente prescrito para essa 

condição, trouxe um benefício extraordinário para os pacientes de alto risco, 

reduzindo as taxas de tromboembolismo em 64%. Entretanto, o tratamento 

com este fármaco traz alguns inconvenientes, como a necessidade de ajustes 

periódicos da dose, a determinação frequente do estado de anticoagulação 

(avaliação do INR), interação com alimentos e outros medicamentos que 

acabam desestimulando seu uso diário, com a consequente perda da aderência 

ao tratamento. Para contornar essa situação, a aspirina é muitas vezes prescrita; 

entretanto, seus efeitos e segurança, ao contrário do que se pensa, são apenas 

discretos. Nos últimos anos, os novos anticoagulantes, inibidores do fator XA 

(rivaroxabana e apixabana) e o bloqueador direto da trombina (dabigatrana) 

vêm sendo utilizados para melhorar essa situação, com a função primordial de 

facilitar o tratamento e aumentar o grau de proteção aos pacientes pela maior 

aderência ao tratamento. As grandes vantagens desses agentes são eficácia 

terapêutica no mínimo similar ou superior à varfarina, menores taxas de san-

gramento intracraniano e sistêmico, além de rápido início de ação, o que garante 

uma pronta anticoagulação. A tendência atual, segundo as diretrizes nacionais 

e internacionais, é a substituição da varfarina pelos novos anticoagulantes para 

a proteção dos pacientes portadores de fibrilação atrial não valvar com maior 

risco para tromboembolismo sistêmico.
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The most serious complication of atrial fibrillation is systemic throm-

boembolism and stroke, undoubtedly the most severe condition. Factors 

inherent to the atrium (atrial dilatation, loss of contractile function and 

atrial endocardial injury) but also changes in blood coagulation are the 

main causes of atrial thrombosis. Diseases such as hypertension, diabetes 

mellitus, clinical syndromes such as heart failure in addition to advan-

ced age (above 75 years) identify patients at higher risk for this serious 

complication. These data are part of a risk score to identify patients more 

likely to stroke and used in clinical practice to become less empirical the 

indication of preventive anticoagulation. Warfarin, the oldest and regu-

larly prescribed anticoagulant for this condition, brought an extraordinary 

benefit for high-risk patients, reducing rates of thromboembolism in 64%. 

However, treatment with this drug has some drawbacks such as the need 

for periodic dose adjustments, frequent determination of the state of 

anticoagulation (INR evaluation), interaction with food and other drugs 

that end up discouraging its daily use, with consequent loss of adherence 

to treatment. To work around this situation aspirin is often prescribed 

but its effects and safety, contrary to popular belief, are only slight. In 

recent years the new anticoagulants, factor XA inhibitors (rivaroxaban 

and apixabana) and direct thrombin inhibitor (dabigatran) have been used 

to improve this situation, with the primary function to facilitate treatment 

and increase the degree of protection to patients by greater adherence to 

treatment. The great advantages of these agents are therapeutic efficacy 

at least similar to or greater than warfarin, lower rates of intracranial and 

systemic bleeding and the rapid onset of action, which ensures a prompt 

anticoagulation. The current trend according to national and international 

guidelines is the replacement of warfarin by those new anticoagulants for 

the protection of patients with non-valvular atrial fibrillation at high risk 

of systemic thromboembolism.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):09-20
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anticoagulation in atrial fiBrillation
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A fibrilação atrial representa um desafio para o clínico e 
vários fatores colaboram para isso. O tratamento, às 
vezes controverso com relação ao restabelecimento 

ou não do ritmo sinusal e a sua manutenção, ou seja, 
obter-se a onda P no eletrocardiograma, parece fundamental 
em alguns casos, seja pelas cardioversões química ou 
elétrica ou até mesmo pela ablação com radiofrequência. 
Não há acordo entre as diferentes autoridades no assunto 
sobre a indicação dessa forma de tratar. Aliás, nas diretrizes 
sobre o tema, a grande maioria das evidências é do tipo 
C, ou seja, baseadas apenas em experiência pessoal. Em 
muitas ocasiões, os resultados dos diferentes estudos nesta 
área são controversos por uma série de razões, incluindo 
aí heterogeneidade de protocolo de conduta, inclusão de 
pacientes com diferentes tipos de fibrilação atrial, critérios 
de sucesso distintos, além de “armas” terapêuticas de 
efeitos controversos em algumas circunstâncias (como, 
por exemplo, a ablação com radiofrequência em fibrilação 
atrial de longa duração). Todos esses aspectos influenciam 
nos resultados, tornando-os controversos e confundindo o 
senso comum. Por outro lado, a fibrilação atrial acarreta 
complicações graves em pacientes de risco e, dentre estas, 
o tromboembolismo sistêmico, mais especificamente o 
acidente vascular cerebral, é a mais séria, com repercussões 
clínicas e sociais devastadoras. Para a prevenção desta 
complicação, não há controvérsias, não existem dúvidas, 
nem mesmo variações de conduta: a anticoagulação é o fator 
primordial. Muitos estudos demonstram que essa simples 
abordagem muda a história natural da doença e melhora 
a taxa de sobrevida e qualidade de vida dos pacientes 
acometidos, com ou sem onda P no eletrocardiograma. Não 
desprezando a onda P, que às vezes é obtida por meio de 
técnicas sofisticadas e caras, o clínico deve-se valorizar o 
principal fator que realmente faz a diferença na fibrilação 
atrial, que é a prevenção do tromboembolismo sistêmico. 
No texto que se segue, serão abordados os principais 
assuntos relacionados com a anticoagulação em pacientes 
com fibrilação atrial.

aSPectoS clínicoS e ePiDemiológicoS

Com o aumento da longevidade da população, graças 
ao melhor controle dos fatores de risco cardiovascular, 
doenças próprias da idade avançada como a fibrilação 
atrial, doença coronariana e a insuficiência cardíaca têm 
a sua prevalência aumentada. Segundo dados da Seção de 
Tele-eletrocardiografia do Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia, a prevalência da fibrilação atrial em indivíduos 
que procuram atendimento médico em postos de Saúde no 
Estado de São Paulo, é de 2,3%, com aumento progressivo 
em pacientes com idade acima de 60 anos1. Estes dados 
são similares aos do estudo ATRIA, que documentou 
quadro similar tanto em homens quanto em mulheres2. 

Dados recentes apontam para um aumento significativo da 
prevalência da fibrilação atrial no mundo entre os anos de 
1992 e 2012, tanto em homens como em mulheres, bem 
como o correspondente incremento da taxa de mortalidade 
neste período3. Assim, cada vez mais indivíduos idosos e 
portadores de fibrilação atrial serão achados frequentes em 
clínicas de cardiologia.

As principais complicações associadas à fibrilação 
atrial são a insuficiência cardíaca e o tromboembolismo 
sistêmico. Infelizmente, nesta última condição, o cérebro é a 
região mais afetada, em comparação com a taxa de embolia 
para membros e vísceras4. A situação anatômica dos vasos 
que saem do coração e o tamanho do êmbolo propiciam esta 
maior possibilidade de acometimento cerebral, particular-
mente para a artéria cerebral média5. Dentre as várias doenças 
relacionadas ao coração, a fibrilação atrial é a principal fonte 
cardioembólica, representando 45% em comparação com ou-
tros acomemetimentos cardíacos, como infarto do miocárdio 
e aneurismas ventriculares6.

Do ponto de vista epidemiológico, a maior prevalên-
cia da fibrilação atrial com a progressão da idade associa-se 
ao aumento da taxa de acidente vascular cerebral (AVC)7. 
Indivíduos com idade acima de 70 anos têm maior proba-
bilidade de AVC secundariamente à fibrilação atrial em 
comparação com outras causas, como a hipertensão arterial. 
Isso tem implicações práticas importantes, indicando que, 
quando um idoso chega a uma sala de emergência com 
quadro de AVC, a investigação de causa cardiovascular 
se impõe, pois esta é uma condição que pode ser preve-
nida com medicação anticoagulante, evitando, assim, as 
recorrências.

No Brasil, a incidência de AVC está estimada em 
86,6/100.000 habitantes (IC 95%: 80,5-93,0)8, sendo pouco me-
nor do que a registrada na América Latina (135-151/100.000 ha-
bitantes)9. Dados do SUS indicam que as internações por AVC 
no Brasil corresponderam a 172.642 casos no ano de 2009, com 
uma taxa de mortalidade observada de 17%8. Estima-se que 
85% dos casos de AVC sejam de origem isquêmica e 15% de 
origem hemorrágica. Cerca de 20% ou mais de casos de AVC 
isquêmico estão associados à fibrilação atrial, sendo, deste 
modo, a causa isolada mais importante desta complicação 
neurológica em nosso meio9.

fiBrilação atrial e a formação De tromBoS

O tromboembolismo na fibrilação atrial é causado pelo 
deslocamento de trombos formados nos átrios, especificamente 
no apêncidice atrial esquerdo. As causas de formação do trombo 
obedecem ao conceito elaborado por Vichow e compreendem: 
estase sanguínea (devido à ausência de contração atrial), 
lesões endocárdicas atriais causadas pelo fluxo turbulento e 
ao estado de hipercoagubilidade relacionado à fibrilação atrial 
propriamente (Tabela 1)10.
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que pacientes sem fatores de risco para tromboembolismo 
(pacientes com escore CHADS2 < 1, ver adiante) raramente 
têm AVC quando não têm fibrilação atrial12,13. Por outro 
lado, pacientes que apresentam doenças associadas, como 
hipertensão arterial e diabetes, por exemplo, e têm fibrilação 
atrial, apresentam pior evolução clínica, maior risco de AVC 
e morte14.

PacienteS De riSco Para tromBoemBoliSmo na 
fiBrilação atrial

Estudos clínicos envolvendo o tratamento de 
pacientes com fibrilação atrial realizados na década de 90 
e início dos anos 2000 demonstraram o perfil de pacientes 
mais propensos ao tromboembolismo, particularmente o 
AVC15-17. Foi observado que indivíduos com idade acima 
de 75 anos, com história de AVC, hipertensão arterial, 
diabetes mellitus e insuficiência cardíaca tinham maior 
risco de AVC em comparação com aqueles sem estes 
fatores de risco.

Esses dados são utilizados na clínica para estabelecer 
critérios seguros de indicação de anticoagulação baseado 
no escore de risco conhecido como CHADS2

18. A sua 
composição inclui insuficiência cardíaca (C), hipertensão 
arterial (H), idade > 75 anos (A), diabetes (D) e história 
prévia de AVC (S de “stroke” da língua inglesa). Cada uma 
destas letras recebe um ponto, exceto história de AVC, que 
recebe dois pontos. Quando o escore de risco é igual ou 
maior que dois pontos, a anticoagulação está indicada. Na 
dependência da presença ou não de tais fatores de risco, a 
incidência de tromboembolismo cerebral varia entre 4% ao 
ano naqueles com escore de risco 2, aumentando para de 18% 
naqueles com CHADS2 de 6. Por esta razão, a identificação 
precoce dos pacientes com maior probabilidade de serem 
acometidos é a etapa inicial fundamental para tornar o 
tratamento anticoagulante preventivo menos empírico, 
reduzindo, assim, o risco de complicação tromboembólica 
nessa população.

O escore CHA2DS2VASc, de implantação mais re-
cente, incorpora mais algumas variáveis como idade acima 
de 64 anos (um ponto), sexo feminino (um ponto) e doença 
vascular periférica (um ponto) no perfil de risco19. Além 
disso, a idade acima de 75 anos torna-se mais valorizada 
como fator de risco importante, recebendo dois pontos, já 
que as informações a respeito dessa variável clínica indicam 
que a idade avançada, juntamente com história prévia de 
AVC, são as variáveis com maior poder de identificação de 
pacientes de risco19.

Na atualidade, este escore é o mais frequentemente 
empregado, devido ao seu maior poder de identificar 
pacientes de baixo risco e excluí-los da necessidade de 
anticoagulação20. Assim, quando este escore é zero, o 
risco de AVC é praticamente nulo (ao contrário do escore 

Tabela 1. Causa de formação de trombos na fibrilação 
atrial10.
Estase sanguínea atrial

ausência de contração atrial

aumento da pressão atrial

dilatação atrial

fibrose atrial

ativação do sistema renina-angiotensina

Lesões endocárdicas atriais

fluxo tubulento atrial

fibrose atrial

hipetrofia do miócito

anormalidades da matriz extracelular

Estado de hipecoagulabilidade

hemocontração

aumento do hematócrito

Intensificação da cascata da coagulação

citocinas inflamatórias, inflamação

hiperatividade plaquetária

aumento de beta-tromboglobulinas

A estase sanguínea é facilitada pela dilatação atrial 
comum nesta arritmia, além da perda de contração atrial. 
Essas duas condições são facilitadas pela presença de fibrose 
atrial, cujos fatores desencadeantes são a própria dilatação 
atrial secundária ao aumento do volume atrial pelo acúmulo 
de sangue intracavitário e aumento da pressão intra-atrial. 
A fibrose teria como função, neste caso, conter a dilatação 
atrial para reduzir o estresse de parede. Entretanto, essa 
mesma fibrose dificulta a propagação do impulso elétrico pelo 
miócito, que tende a perpetuar a arritmia11. A dilatação atrial 
ativa o sistema renina-angiotensina, que causa um estado de 
superegulação (upregulation) de fatores pró-fibróicos, como 
a angiotensina, além de facilitar a produção de caspases que 
favorecem à apoptose atrial10,11.

Dilatação atrial e estase sanguínea, conjuntamente, 
favorecem à velocidade lenta de fluxo no apêndice atrial 
esquerdo, que precipita a formação dos trombos. O estado de 
hipercoagulação, próprio da fibrilação atrial, está associado 
aos níveis plasmáticos elevados de fibrinogênio, presença 
de citocinas inflamatórias e fatores de crescimento, além de 
níveis elevados de fibrinogênio e do hematócrito10. Assim, 
parece claro que a tendência à formação de trombos na fibrila-
ção atrial é complexa e de causa multifatorial, o que faz supor 
que a arritmia apenas não seria a causa primária da formação 
dos trombos, mas, sim, um acelerador desta complicação em 
pacientes predispostos ou com outras doenças associadas. 
Um fator importante que dá subsídio a esta afirmação é 
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CHADS2 que indica risco ainda de 2% quando a pontuação 
é zero). A anticoagulação estaria indicada quando este 
escore é maior ou igual a um ponto, de acordo com as 
diretrizes europeias atualmente vigentes20.

teraPia antitromBótica em PacienteS com fiBrilação 
atrial

Antiagregantes plaquetários
É conhecido o fato de que a anticoagulação aumenta 

o risco de sangramento em pacientes idosos e, por esta 
razão, a aspirina vem sendo empregada na prática clínica 
para tratar essa classe de pacientes. A prescrição de 
aspirina em pacientes com fibrilação atrial é comum, pois 
acredita-se que seja segura (menor risco de sangramento) 
e eficaz (reduz AVC). Esta conduta, entretanto, é sujeita a 
muitas críticas. Em vários estudos realizados em décadas 
anteriores, a aspirina foi comparada com placebo ou 
foi utilizada isoladamente. Em uma meta-análise que 
incluiu 7 estudos, o uso isolado de aspirina foi associado 
à redução não significativa de 19% na incidência de 
AVC21 (IC 95% - entre 1% e 35%). Ao avaliar o efeito 
sobre AVC incapacitante, a aspirina reduziu essa taxa em 
29% (IC 95% 6% a 53%). Quando se compararam todos 
os antiplaquetários com placebo, essa terapia reduziu 
em 22% a incidência de AVC (IC 95% 1% a 38%). As 
doses utilizadas na prática clínica variam de 75 a 100 mg 
por dia, que são suficientes para redução da agregação 
plaquetária. O estudo BAFTA (the Birmingham Atrial 
Fibrillarion Treatment of the Aged Study) avaliou os 
resultados do tratamento de pacientes idosos com varfarina 
em comparação ao uso de aspirina na prevenção do AVC, 
visando analisar não somente a eficácia, mas também a 
segurança do tratamento22. A taxa de AVC foi menor no 
grupo que recebeu varfarina em comparação àqueles que 
tomaram aspirina (1,8% vs. 3,8%; p = 0,003); além disso, 
não houve diferença estatisticamente significativa no risco 
de hemorragias ou de sangramento intracraniano (1,4% 
vs. 1,6%; p = NS), indicando assim que, ao contrário da 
crença popular, a prescrição de aspirina não só não reduz 
AVC nessa faixa etária como, também, apresenta risco de 
sangramento similar à varfarina. Com relação à segurança 
ainda, um estudo japonês23 demonstrou que o uso da 
aspirina esteve associado a aumento não significativo 
de sangramentos maiores quando comparado com grupo 
controle (1,6% vs. 0,4% ano). Parece, portanto, baseado 
nestes dados, que o benefício da aspirina para prevenção de 
fenômenos tromboembólicos em pacientes com fibrilação 
atrial é modesto e a segurança não difere em relação à 
varfarina.

No estudo Active A, que avaliou a utilização de 
clopidogrel associado à aspirina comparado com aspirina 
isoladamente, administrada a pacientes com contraindicação 

à varfarina, observou-se uma queda significativa da inci-
dência de AVC no grupo com dupla antiagregação (2,4% 
vs. 3,3% ano, p < 0,001), mas à custa de um aumento da 
taxa de sangramento (2% vs. 1,3% ano, p < 0,001)24. Desta 
maneira, para pacientes com CHA2DS2-VASc maior ou 
igual a 2 e que não podem tomar nenhum tipo de antico-
agulante oral, a associação de aspirina e clopidogrel pode 
ser uma opção. Entretanto, para pacientes de baixo risco 
(escore CHA2DS2-VASc ≤ 1) essa associação deve ser 
evitada pelo maior risco de sangramento.

Antagonistas da vitamina K
Os antagonistas da vitamina K, varfarina ou fempro-

cumona, têm sido os únicos anticoagulantes orais usados 
para a prevenção primária e secundária de eventos trom-
boembólicos há décadas, uma vez que estes medicamentos 
mostraram-se eficazes, segundo uma meta-análise, em reduzir 
significativamente o risco de AVC na ordem de 64% [IC 95% 
49-74], com redução da mortalidade total de 26% [IC 95% = 
3-43]21. Os pacientes que fazem uso desses fármacos neces-
sitam ficar numa estreita faixa terapêutica de INR entre 2 e 
3, pois os riscos de complicações embólicas e hemorrágicas 
existem quando estão abaixo ou acima deste intervalo25.

Estudos epidemiológicos já demonstraram a redução 
anual significativa da taxa de AVC com o aumento da uti-
lização da varfarina, fato este comprovado pelos mesmos 
pesquisadores em duas fases do estudo com 15 anos de 
evolução total (entre 1992 e 2002 e 1992 e 2007)26,27. Esses 
achados comprovam o efeito benéfico deste fármaco em 
pacientes de risco.

Apesar deste grande sucesso terapêutico, a utilização 
da varfarina na prevenção do AVC tem alguns inconve-
nientes que tornam o tratamento pouco eficaz e até de alto 
risco para eventos hemorrágicos (Tabela 2). O principal 
problema é que para se certificar da eficácia terapêutica é 
necessária avaliação da taxa de anticoagulação por meio 
de determinações do INR, com todas as suas implicações. 
Além disso, alguns estudos demonstram que mesmo em 
pacientes tomando a medicação corretamente, a taxa de 
INR é mantida no intervalo terapêutico eficaz em apenas 
1/3 dos casos28.

Além disso, uma meta-análise demonstrou que a 
proporção de tempo fora da faixa terapêutica na prática clínica 
é de 43%29. Dessa maneira, um grande número de pacientes 
com fibrilação atrial que deveria estar em uso de varfarina não 
está recebendo essa medicação ou está utilizando-a de maneira 
inadequada.

novoS anticoagulanteS oraiS

Os novos anticoagulantes orais são uma alternativa 
eficaz aos inibidores da vitamina K. As principais vantagens 
são a não necessidade de monitorização da taxa do INR, 
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Figura 1. Esquema da cascata da anticoagulação e o local de ação 
dos novos anticoagulantes.

Tabela 2. Inconvenientes da utilização da varfarina na 
prática clínica28.

Resposta imprevisível

Janela terapêutica estreita

Início de ação lento, meia vida longa

Monitoramento da taxa de anticoagulação (avaliação do INR)

Frequentes ajustes da dose

Interação com alimentos

Interação com outros medicamentos

Resistência à varfarina

não necessidade de ajustes de doses, não interação com 
alimentos ou com a maioria dos fármacos regularmente 
prescritos. Além destas, citam-se o rápido início de ação, 
garantindo uma pronta anticoagulação, e a meia vida 
mais curta, que facilita, por exemplo, a programação de 
intervenções cirúrgicas com menor risco de sangramento. 
De maneira semelhante ao que acontece com a varfarina, 
a falta de um antídoto em casos de hemorragia pode trazer 
alguma preocupação adicional, entretanto, o uso judicioso 
destes fármacos têm-se associado com taxas de sangramento 
similares ou até mais baixas que com a varfarina. Em 
todos os estudos com os novos anticoagulantes, o risco de 
hemorragia cerebral foi significativamente menor, indicando 
maior segurança destes agentes em comparação com a 
varfarina.

Nos últimos anos, a descoberta de fármacos 
bloqueadores da trombina ou do fator XA trouxe uma nova 
perspectiva para a terapêutica anticoagulante (Figura 1). 
Além dos benefícios já citados aliados à elevada eficácia e 
segurança, mudou o paradigma da anticoagulação, o que vem 
favorecendo maior aderência ao tratamento, beneficiando 
sem dúvida um número maior de pacientes. Três são os 
anticoagulantes de nova geração que terminaram a fase 3 
de investigação e já foram lançados no mercado nacional: a 
dabigatrana, rivaroxabana e a apixabana. O primeiro inibidor 
competitivo direto da trombina, os dois últimos, bloqueadores 
do fator XA.

Dabigatrana
A dabigatrana foi avaliada num estudo comparativo 

com a varfarina (Re-Ly), envolvendo 18.113 pacientes, para 
prevenção de tromboembolismo sistêmico em portadores de 
fibrilação atrial paroxística ou permanente, com idade acima 
de 75 anos ou, com idade abaixo, mas com mais de um fator 
de risco associado, tal como: insuficiência cardíaca, diabetes, 
hipertensão arterial ou história de AVC. Os pacientes foram 
randomizados para receber varfarina em doses ajustadas de 
acordo com o RNI e, doses fixas de dabigatrana 110 mg e 
150 mg duas vezes ao dia, de maneira randomizada. Foi um 

estudo aberto, baseado na intenção de tratar, com seguimento 
máximo de três anos. A média do escore de risco CHADS2 da 
população avaliada foi de 2,2 e o tempo na faixa terapêutica 
para os pacientes que fizeram uso da varfarina foi de 64%. 
O estudo Re-Ly utilizou o critério de não inferioridade do 
novo anticoagulante em relação à varfarina, ou seja, que o 
novo agente tem eficácia e segurança no mínimo iguais a 
varfarina30.

No estudo Re-Ly, a taxa anual de AVC ou embolia 
sistêmica foi de 1,71% para a varfarina e, 1,54% para a 
dabigatrana 100 mg (risco relativo 0,90; IC 95% 0,74-
1,10) e 1,11% para dose de 150 mg (risco relativo 0,65; 
IC 95% 0,52-0,81). A taxa de AVC hemorrágico foi mais 
baixa com as duas doses da dabigatrana 150 mg (0,10%) 
e 110 mg (0,12%), comparada com a varfarina (0,38%) 
(p < 0,001 para ambas as doses). A taxa de sangramento 
maior foi de 3,57% com a varfarina, comparada a 2,8% 
com dabigatrana 110 mg (p = 0,003) e 3,22% com 150 mg 
(p = 0,31). Em outras palavras, a dose de 110 mg não foi 
inferior à varfarina na prevenção do tromboembolismo 
sistêmico, mas superior em termos de hemorragia, ao 
passo que com a dose de 150 mg houve superioridade 
nítida da dabigatrana na redução do tromboembolismo 
e taxa similar de hemorragia em comparação com a 
varfarina. A redução de risco relativo nas taxas de AVC, 
isquêmico e hemorrágico, além da mortalidade vascular 
e total, são apresentados na Tabela 3. Já os resultados 
da redução de riso relativo quanto às complicações 
hemorrágicas (segurança) são apresentados na Tabela 4.

Com relação aos efeitos colaterais, houve maior taxa 
de dispepsia no grupo que recebeu dabigatrana e aumento 
discreto no risco de sangramento gastrointestinal com a 
dose de 150 mg (Tabela 4)30. Apesar de uma tendência 
maior de risco de infarto do miocárdio em pacientes em 
uso de dabigatrana (0,82% e 0,81%) em comparação com 
o grupo que recebeu varfarina (0,64% ao ano; p = 0,09 
e 0,12), estes resultados não se confirmaram em análise 
posterior31.
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RE-LY ROCKET AF ARISTOTLE

Dabigratan 110 mg Dabigatran 150 mg Rivaroxaban Apixaban

Desfecho primário RRR, % ↓10* ↓35* ↓21* ↓21*

AVC hemorrágico RRR, % ↓69* ↓74* ↓41* ↓49*

AVC isquemico/causa desconhecida RRR, % ↑11% ↓24* ↓6 ↓8

Morte Cardiovascular RRR, % ↓10 ↓15* ↓11 ↓11

Todas as mortes RRR, % ↓9 ↓12 ↓15 ↓11*

Tabela 3. Eficácia dos novos anticoagulantes em comparação com a varfarina em relação ao AVC e/ou embolia sistêmica, 
além da taxa de mortalidade, observada nos três estudos de fase III.

RRR: Redução de risco relativo; * p < 0,05.

Tabela 4. Segurança dos novos anticoagulantes em comparação com a varfarina em relação aos critérios de segurança.

RE-LY ROCKET AF ARISTOTLE

Dabigatran 110 mg Dabigatran 150 mg Rivaroxaban Apixaban

Sangramento maior RRR, % ↓20* ↓7 ↓4 ↓31*

Sangramento intracraniano RRR, % ↓70* ↓59* ↓33* ↓58*

Sangramento fatal RRR, % - - ↓50* ↓39**#

Sangramento potencialmente fatal RRR, % ↓33* ↓20* - -

Sangramento GI RRR, % ↑8 ↑48 ↑46*# ↓11

Sangramento maior e não maior clinicamente relevante RRR, % ↓22* ↓9* ↓3 ↓32*

RRR: Redução de risco relativo; * p < 0,05; ** Análise intenção de tratar modificada, significância estatística não relatada; # Comparação 
foi feita relatando a frequência de eventos não corrigida, já que a taxa de eventos anualizada não estava disponível.

Com estes achados, a dabigatrana nas doses avaliadas 
vem sendo utilizada como alternativa segura e eficaz para a 
prevenção de tromboembolismo sistêmico em pacientes com 
fibrilação atrial. A dose de 150 mg superior à varfarina e com 
taxa de sangramento semelhante e a de 110 mg com eficácia 
similar e menor taxa de sangramento. A dabigatrana 150 
mg foi o único anticoagulante até o momento a apresentar 
superioridade na redução do AVC isquêmico em relação à 
varfarina.

Rivaxobana
O estudo ROCKET-AF32 avaliou os efeitos da 

rivaroxabana, um inibidor direto do fator XA na cascata de 
coagulação, na prevenção de tromboembolismo sistêmico 
em pacientes com fibrilação atrial e fatores de risco para 
tromboembolismo. Deve-se destacar que a média do escore 
de risco CHADS2 para a população deste estudo foi 3,47, a 
maior dentre os outros estudos. Foi comparada a dose fixa 
de 20 mg de rivaroxabana uma vez ao dia (dose de 15 mg 
para pacientes com clearance renal abaixo de 30-49 ml/min) 
com a dose ajustada de varfarina, de maneira duplo-cega e 
com critério de não inferioridade, como no estudo Re-Ly. 
Os resultados com relação à eficácia do fármaco na redução 

dos desfechos primários são apresentados na Tabela 3. Os 
achados do estudo Rocket-AF estabelecem a não inferiori-
dade da rivaroxabana em relação à varfarina. As taxas de 
sangramento maior foram similares em ambos os grupos 
(3,60% vs. 3,45%; risco relativo 1,04; 95% IC variou entre 
0,96 e 1,11; p = 0,442), mas a de sangramento fatal e AVC 
hemorrágico foram menores com a rivaroxabana em com-
paração com a varfarina (0,26% vs. 0,44%; risco relativo 
0,59; IC 95% 0,37-0,93; p = 0,024). Um dado interessante, 
a vida média da rivaroxabana (5 a 9 horas) é menor que a 
da dabigatrana (12 a 17 horas) e, no entanto, foi utilizada 
apenas uma vez ao dia, ao invés de duas vezes. A eficácia 
da rivaroxabana no estudo Rocket indica a provável não 
necessidade de um nível anticoagulante consistente para 
a prevenção da formação de trombos em pacientes com 
fibrilação atrial33.

No que diz respeito à prevenção secundária, um 
estudo confirmou também nessa situação a não inferiori-
dade da rivaroxabana em comparação a varfarina. Numa 
avaliação prospectiva de 7468 pacientes com história prévia 
de AVC (4907 pacientes) ou ataque isquêmico transitório 
(2561 pacientes) com escore CHADS2 de 3,93, a taxa de 
recorrência de AVC no grupo que recebeu rivaroxabana 
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foi similar em comparação àqueles que tomaram varfarina 
(2,79% grupo rivaroxaban e 2,96% grupo varfarina - HR 
0,94; IC 95% 0,77-1,16)34. Segundo os autores, o estudo 
Rocket AF foi o que incluiu o maior número de pacientes 
com fibrilação atrial que realmente representam a práti-
ca clínica diária, não apenas pelo perfil de alto risco de 
acidente tromboembólico espelhado pelo escore CHADS2 
mais elevado, mas também por apresentar a maior popu-
lação com história prévia de AVC em comparação com 
outros estudos.

Apixabana
A apixabana, um inibidor do fator de coagulação 

XA, foi recentemente avaliado em dois grandes estudos. 
O primeiro, estudo AVERROES (The Apixaban Versus 
Acetylsalicylic Acid (ASA) to Prevent Stroke in Atrial 
Fibrillation Patients Who Have Failed or Are Unsuitable 
for Vitamin K Antagonist), comparou de forma duplo-cega a 
apixabana na dose de 5 mg duas vezes ao dia com a aspirina 
em 5599 pacientes com fibrilação atrial e com risco para 
AVC, mas que por alguma razão não poderiam fazer uso 
de varfarina35. O estudo foi interrompido precocemente pela 
observação da clara redução de tromboembolismo sistêmico 
e AVC com a apixabana em comparação com a aspirina 
(1,6% vs. 3,7%; risco relativo 0,45; IC 95% 0,32-0,62), 
com taxas similares de hemorragia maiores (1,4% para a 
apixabana e 1,2% para a aspirina; risco relativo 1,13; IC 95% 
0,74- 1,75). A taxa de óbito foi de 3,5% no grupo apixaban e 
de 4,4% no grupo que recebeu aspirina (risco relativo 0,79; 
IC 95% 0,62-1,02; p < 0,07). Estes achados confirmam o 
maior sucesso dos anticoagulantes em relação à aspirina 
na prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial.

No estudo ARISTOTLE36, comparou-se a utilização 
de apixabam 5 mg duas vezes ao dia com varfarina para 
a prevenção de fenômenos tromboembólicos de 18.201 
pacientes com fibrilação atrial não valvar e com pelo 
menos um fator de risco para fenômeno tromboembólico. 
O objetivo primário foi observar a ocorrência de AVC 
(hemorrágico e isquêmico) ou tromboembolismo sistêmico. 
O desfecho primário foi de menor ocorrência no grupo que 
recebeu apixabana em comparação com a varfarina (1,27% 
vs.1,60% ao ano; p < 0,001 para não inferioridade e p = 0,01 
para superioridade). Quanto à segurança, os sangramentos 
maiores também ocorreram em menor proporção no grupo 
da apixabana em comparação ao grupo de pacientes que fez 
uso de varfarina (2,13% vs. 3,09 ao ano; p < 0,001). A taxa 
de AVC hemorrágico foi de 0,24% para apixabana e 0,47% 
para a varfarina (p < 0,001). Os resultados de eficácia e 
segurança da apixabana podem ser observados nas Tabelas 3 
e 4. A apixabana foi superior a varfarina no que diz respeito 
ao desfecho primário, particularmente pela maior redução do 
AVC hemorrágico. Não houve superioridade na redução do 

AVC isquêmico. Por outro lado, a apixabana foi o agente que 
apresentou as menores taxas de sangramento maior e maior 
não clinicamente relevante.

Um aspecto da mais alta importância na utilização 
dos novos anticoagulantes é a necessidade de se avaliar 
o estado da função renal antes da sua prescrição, bem 
como a análise periódica após o uso continuado. Uma das 
principais causas de sangramento com estes novos agentes é 
a disfunção renal que favorece o acúmulo plasmático destes 
medicamentos, aumentando seus efeitos anticoagulantes. 
Este efeito é particularmente importante com a dabigatrana, 
que tem a maior dependência de excreção renal (85%) 
em comparação com a rivaroxabana (33%) e a apixabana 
(25%)37. A determinação do clearance de creatinina, 
estimada pela fórmula de Cockoft-Gault, é a maneira mais 
prática para essa atividade38. Os novos anticoagulantes não 
são recomendados quando o clearance é menor que 30 ml/
min. Doses menores podem ser indicadas quando está entre 
30 e 40 ml/min. Esta observação deve ser reenfatizada 
particularmente para os pacientes idosos, mais propensos 
ao uso do anticoagulante e também mais vulneráveis ao 
decréscimo da função renal.

recomenDaçõeS ao uSo De teraPia antitromBótica

Em pacientes com fibrilação atrial idiopática, com 
idade abaixo de 65 anos, ou seja, sem fatores de risco, não 
há indicação para terapia antitrombótica, já que o risco 
de complicações é muito baixo. Pacientes com escore 
CHA2DS2VASc > 1 devem ser anticoagulados, dando-se 
preferência na atualidade aos novos anticoagulantes pela sua 
eficácia e segurança em relação à varfarina (Tabela 5). Esta 
última seria reservada aos pacientes com fibrilação atrial de 
origem valvar, indivíduos com próteses metálicas, condições 
nas quais os novos anticoagulantes não devem ser empregados 
ou, então, se for preferência do paciente.

A indicação da terapia anticoagulante deve sempre ser 
pesada com relação ao risco de sangramento. Um escore de 
risco para hemorragia indicado na atualidade é o HAS-BLED. 
Este escore considera as seguintes variáveis na composição 
do risco de sangramento: hipertensão arterial (um ponto); 
disfunção hepática ou renal (um ponto); AVC prévio (um 
ponto); história de sangramento (um ponto); labilidade de 
INR (um ponto); idade acima de 75 anos (um ponto), diabetes 
(um ponto); consumo de álcool ou de anti-inflamatórios (um 
ponto). Quando a pontuação é maior que 3, deve-se ter cautela 
na prescrição do anticoagulante para se evitar complicações 
hemorrágicas40.

A eficácia da varfarina e dos anticoagulantes já foi 
demonstrada em estudos robustos. Indiscutivelmente, estes 
agentes exercem um grande papel protetor em pacientes 
de alto risco para tromboembolismo sistêmico. Um fato 
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Tabela 5. Indicação de anticoagulação em pacientes com 
fibrilação atrial, de acordo com os fatores de risco (escore 
CHA2DS2VASc)39.

Categoria de risco
Escore 

CHA2DS2VASc
Terapia recomendada

Ausência de risco 0
Nada ou AAS 

81-300 mg

1 fator de 
risco clinicamente 

relevantes não 
maiores

1
ACO ou AAS 

81-300 mg

1 fator de risco 
maior ou ≤ 2 
clinicamente 
relevantes 

não-maiores

≥ 2 ACO

Fator de risco maior: Idade > 75 anos; história prévia de 
AVC; Fator de risco não maior: Insuficiência cardíaca, 
diabetes, hipertensão, sexo feminino, doença vascular periférica, 
idade > 64anos e < 75 anos.

por algumas semanas, impede-se a formação desses novos 
enquanto aguarda-se a resolução do trombo antigo pelo 
sistema fibrinolítico do paciente.

Após a cardioversão, a manutenção da anticoagulação 
deverá ser reavaliada individualmente de acordo com o 
escore CHA2DS2VASc e o risco de recorrência da arritmia. 
Quando essas duas variáveis caminham na mesma direção, 
a anticoagulação estará indicada por tempo indeterminado, 
mas definitivamente deverá ser implementada. Pacientes com 
escore de risco baixo poderão ficar sem o anticoagulante após 
30 dias passados da cardioversão. Sugere-se aguardar um mês, 
pois este é o período em que há maior taxa de recorrência da 
fibrilação atrial.

Para a reversão da fibrilação atrial com duração 
superior a 48 horas ou de duração desconhecida, pode-se 
empregar os novos anticoagulantes, pois já existem infor-
mações que confirmam os resultados similares aos obtidos 
quando do uso da varfarina. Por esta razão, dabigatrana, 
rivaroxabana e apixabana podem ser prescritas e utilizadas 
também por um período de três semanas antes da cardio-
versão, química ou elétrica e a sua manutenção posterior 
avaliada de acordo com o risco de AVC e de recorrência 
da arritmia.

O ecocardiograma transesofágico pode ser empregado 
na avaliação dos pacientes antes da cardioversão, mas, 
sob nenhuma hipótese, o procedimento poderá ser 
realizado sem anticoagulação prévia caso nenhum trombo 
seja evidenciado. Isso porque a trombose atrial pode se 
formar poucos minutos após o restabelecimento do ritmo 
sinusal porque a contração atrial ainda não é efetiva. 
Nessa situação, particularmente em pacientes com escore 
CHA2DS2VASc elevado, o trombo pode se formar e 
migrar para a circulação sistêmica. A vantagem dos novos 
anticoagulantes nesses casos é que seu rápido início de ação 
pode favorecer a cardioversão mais precocemente quando 
não há evidência de trombos intra-atriais, diferentemente 
com a varfarina, cujo início de ação, além de ser mais 
longo, deverá ser segura e eficaz somente quando a taxa 
de INR for adequada. Isso pode demorar de uma a duas 
semanas seguramente.

Pacientes com escore CHA2DS2VASc > 2 não devem 
ser cardiovertidos, química ou eletricamente, quando a 
fibrilação atrial tiver duração menor que 48 horas. O escore 
de risco elevado indica alto risco de formação de trombos 
intra-atriais mesmo num prazo de duração tão curto, quanto 48 
horas. Essa conduta pode ser preconizada apenas para pacientes 
de menor risco.

utilização De anticoagulação aSSociaDa à 
antiagreganteS PlaquetárioS

Não há dúvidas que, para pacientes com risco de 
AVC, a indicação do anticoagulante se impõe quando têm 

importante é que, para os mesmos exercerem suas ações, 
além de prescritos, os pacientes devem fazer uso para obter 
a proteção. A prescrição é sempre feita baseada nas informa-
ções disponíveis sobre estes agentes e a decisão da escolha 
fica por conta do médico, que julga a melhor opção para o 
seu paciente. Definitivamente, os novos anticoagulantes re-
presentam um grande passo na terapia preventiva da embolia 
sistêmica, principalmente pela elevada eficácia e seguran-
ça, facilidade de utilização, o que, sem dúvida, aumenta a 
aderência ao tratamento, uma das maiores criticas quando o 
paciente faz uso da varfarina. A aspirina, conforme descrito 
anteriormente, tem papel muito modesto na prevenção do 
AVC, além de não reduzir as taxas de hemorragia, crença 
comum na prática clínica, que reduz o ímpeto do médico 
em indicar o anticoagulante. Se a intenção é proteger o 
paciente e reduzir sangramento, o novo anticoagulante tem 
essa função.

a utilização De anticoagulanteS Para reverSão 
De fiBrilação atrial

Para o restabelecimento de ritmo sinusal em pacientes 
com fibrilação atrial com duração maior que 48 horas 
ou com tempo de duração desconhecido, é mandatória a 
anticoagulação. Se a opção for a varfarina, a taxa de INR deve 
estar entre 2 e 3 por, no mínimo, três semanas consecutivas 
antes da cardioversão, química ou elétrica. O racional para este 
período é o tempo de formação e organização do trombo no 
átrio. O que desloca do coração e ganha a circulação sistêmica 
é o trombo recém-formado. Utilizando-se o anticoagulante 
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fibrilação atrial. Pacientes que são submetidos à angioplastia 
e implante de stent ou têm síndrome coronária aguda, bene-
ficiam-se de terapia antiplaquetária dupla. Por outro lado, 
se além da coronariopatia o paciente tiver fibrilação atrial, 
a necessidade de terapêutica tripla (anticoagulante e dois 
antiplaquetários) deve ser considerada, particularmente na-
queles com escore CHA2DS2VASc elevado. Entretanto, essa 
associação tem potencial em elevar o risco de hemorragia39. 
Por esta razão, o equilíbrio entre o escore CHA2DS2VASc 
(risco alto ou baixo de tromboembolismo) e HAS-BLED 
(risco alto ou baixo de sangramento) deve ser avaliado e a 
decisão tomada. Até o momento, não há nenhuma diretriz 
definitiva sobre a prática clínica envolvendo essa situação, 
particularmente com relação ao uso dos novos anticoagu-
lantes e a conduta tem sido tomada baseada nas informações 
disponíveis na literatura41.

No caso do implante do stent, se possível, a esco-
lha deve recair sobre o não farmacológico (metal), com 
objetivo de tornar a terapia antitrombótica segura. Nos 
pacientes com escore HAS-BLED > 3, num cenário eletivo, 
mantém-se a terapia anticoagulante juntamente com os 
antiplaquetários (aspirina e clopidogrel) por duas a quatro 
semanas. Em se tratando da síndrome coronariana aguda, 
após implante de stent de metal, a terapêutica tripla está 
indicada pelo período mínimo de 30 dias42. Nessas duas 
condições, opta-se por manter o anticoagulante com o 
clopidogrel após o período com terapia tripla. Se o escore 
HAS-BLED for < 3, a terapia tripla pode ser mantida pelo 
período 1 mês apenas após implante de stent de metal 
e, por três a seis meses nos casos de implante de stent 
farmacológico, incluindo aí a conduta nos casos de sín-
drome coronariana aguda. Deve-se suspender a aspirina, 
mantendo-se o clopidogrel posteriormente.

A utilização de stent revestido para os pacientes com 
fibrilação atrial e em uso de anticoagulante oral deve ser 
limitada para aqueles com indicações especiais, tais como: 
lesões longas, vasos finos, pacientes diabéticos, pois estes 
deverão usar terapia antitrombótica tripla por um período de 
tempo maior, sendo, no mínimo, de três meses para o sirolimos, 
everolimos e tacrolimos, e de seis meses para o paclitaxel. 
Após este período, a terapia dupla estaria indicada, incluindo 
anticoagulante com clopidogrel ou alternativamente aspirina 
de 75 a 100 mg. Nos pacientes que já estão anticoagulados 
com risco moderado de tromboembolismo, aconselha-se a 
não interromper a anticoagulação durante o procedimento 
percutâneo, mantendo o INR de 2 a 3 e utilizando acesso 
radial38.

Após a publicação da diretriz, dois novos estudos 
foram publicados abordando este tema. Um registro 
dinamarquês43 avaliou 11.480 pacientes com fibrila-
ção atrial e que apresentaram infarto do miocárdio ou 

submeteram-se à intervenção percutânea coronária. Foi 
avaliado, nessa população, o risco de sangramento de 
acordo com esquema antitrombótico, triplo (antagonista 
da vitamina K associado à aspirina e clopidogrel), em 
comparação à dupla, incluindo antagonista de vitamina K 
associado com um antiplaquetário e, em comparação com 
utilização de somente dois antiplaquetários (aspirina e 
clopidogrel). Foi observado alto risco de sangramento para 
o esquema triplo logo no início da terapia. Foram obser-
vados 22,6, 20,3 e 14,3 sangramentos para 100 pacientes/
ano, respectivamente. Com 90 dias e com 90 a 360 dias 
do tratamento, comparando-se a terapia tripla com a dupla 
(antagonista da vitamina K e antiplaquetário), a terapia tri-
pla foi associada a maior número de sangramentos. O risco 
de eventos trombóticos, entretanto, não foi diferente entre 
estas duas formas de tratamento. Desta maneira, o estudo 
conclui que a terapia tripla esteve associada a elevado risco 
de sangramento logo no início de sua utilização (30 dias), 
não havendo a maior segurança inicial com a utilização de 
terapia tripla observada em estudos prévios.

Um estudo prospectivo44 avaliou 573 pacientes 
submetidos à intervenção coronária percutânea em uso de 
anticoagulantes, nos quais em 279 pacientes associou-se 
clopidogrel (terapia dupla) e, em 284 pacientes, aspirina 
e clopidogrel foram associados ao anticoagulante (terapia 
tripla). Com tempo de seguimento médio de 365 dias, a 
taxa de sangramento total foi de 19,4% para o grupo com 
terapia dupla e de 44,4% para os pacientes com terapia 
tripla (p < 0,0001); 3,9% dos pacientes com terapia dupla 
necessitaram de pelo menos uma transfusão sanguínea em 
comparação com 9,5% no grupo terapia tripla (p < 0,011). 
Como objetivo secundário, o estudo avaliou a composição 
de óbito, infarto do miocárdio, revascularização de lesão-
-alvo e trombose de stent. Os resultados demonstraram que 
o desfecho foi observado em 11,1% para os pacientes com 
terapia dupla e em 17,6% para os pacientes com terapia 
tripla (p = NS). Neste estudo, cerca de 65% dos pacientes 
receberam stents farmacológicos e 69% dos pacientes 
tinham fibrilação atrial. Concluiu-se que a associação de 
anticoagulação ao clopidogrel, quando comparada com 
terapia tripla, apresentou menor taxa de sangramentos, sem 
aumento no índice de eventos trombóticos. Desta maneira, 
estes resultados indicam que o uso de anticoagulação com 
antagonista da vitamina K associado a um antiagregante 
plaquetário poderá, talvez, ser uma alternativa segura para 
pacientes com fibrilação atrial e doença coronária aguda ou 
submetidos à intervenção percutânea coronária. Segundo 
consenso europeu recentemente realizado, as orientações 
para utilização de anticoagulante oral associado ou não a 
terapia antiplaquetária (terapia tripla ou dupla), podem ser 
encontradas na figura 245.
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Figura 2. Indicação atual para a prescrição de anticoagulante oral em pacientes com doença coronariana (DC) estável ou síndrome coronária 
aguda (SCA). A partir do diagnóstico da fibrilação atrial, na etapa 1 considera-se o risco baixo (CHA2DS2VASc = 1) ou alto (CHA2DS2VASc 
≥ 2) de tromboembolismo sistêmico. A seguir, na etapa 2, leva-se em consideração o risco, baixo (HASBLED 0-2) ou alto (HASBLED > 3) 
de sangramento. Na etapa 3, a condição clínica, definida por doença coronária estável ou síndrome coronária aguda é estabelecida. Na doença 
coronária estável a intervenção coronária percutânea (ICP) pode ou não ser realizada. A tripla terapia inclui a prescrição do anticoagulante 
associado a aspirina e clopidogrel. A dupla terapia inclui o anticoagulante associado a aspirina ou clopidogrel ou, a aspirina associada ao clopi-
dogrel. Observe que, na etapa 4, o tempo de utilização de cada forma de tratar baseia-se no intervalo após a realização da intervenção coronária 
percutânea ou o diagnóstico da síndrome coronária aguda (variando entre 4 semanas e 12 meses). Modificado de Lip GH et al. 2014)45.
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A insuficiência cardíaca e as valvopatias são entidades patológicas 

representativas de expressiva parte do universo das cardiopatias 

em nosso meio. No curso de sua evolução, têm como denominador 

comum o risco de desenvolvimento de eventos tromboembólicos, 

responsáveis muitas vezes por graves sequelas neurológicas. Os 

mecanismos descritos por Virchov (hipercoagulabilidade, estase, e 

alteração da função do endotélio - parede vascular) estão presentes 

nestes pacientes e explicam a maior incidência desses eventos. Embora 

a compreensão do risco seja algo claro na literatura atual, menos claro 

é o real benefício da anticoagulação e ou antiagregação plaquetária 

para prevenção dos eventos tromboembólicos nessa população. 

Particularmente na presença de fibrilação atrial, ambas as entidades 

expõem os pacientes ao risco de fenômenos embólicos. Na eventual 

presença de próteses valvares, este risco pode ser ainda superior. A 

opção por uma terapia anticoagulante para a prevenção de um evento 

trombótico ou embólico deve ser baseada na avaliação particular do 

risco de um paciente e nos possíveis benefícios que a anticoagulação 

pode oferecer. Portanto, a prevenção do tromboembolismo deve fazer 

parte do manejo dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca 

e doença valvar. Nesse artigo, procuramos revisar sumariamente 

aspectos epidemiológicos e os mecanismos envolvidos na gênese do 

risco trombótico desses pacientes e buscamos com base em estudos 

clínicos relevantes, meta-análises, revisões de literatura e diretrizes 

vigentes, identificar as situações de benefício da terapia antitrombótica 

nos pacientes com IC e valvopatias.
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Heart failure (HF) and cardiac valvular disease are major 

representatives of the pathological cardiovascular diseases. In the 

natural course of these diseases, they share a major denominator, 

the risk of thromboembolism, which in turn are responsible for 

severe neurological damage. The mechanisms described by Virchov 

(hypercoagulability, stasis and alteration of the endothelium 

function - the vascular wall) are present in these patients and explain 

the higher incidence of these events. Although the understanding 

of the risk of thromboembolism is clear in the literature, it is not 

well known the real benefit of anticoagulation and/or antiplatelet 

therapy for the prevention of thromboembolic events in patients at 

risk. Particularly, in the presence of atrial fibrillation, both entities 

expose these individuals to the risk of severe thromboembolism. 

When valvular prosthesis are present, this risk can be increased 

several times. The choice of the best regimen of the anticoagulant 

and antiplatelet therapies to the prevention of thromboembolism 

should be based in the individual risk of patients and in the possible 

benefits offered by the anticoagulation. As both heart failure and 

cardiac valvular diseases share the necessity of anticoagulation, 

this article reviews the epidemiology and mechanisms involved in 

the genesis of thrombotic risk in these patients. Relevant clinical 

trials, meta-analysis, literature reviews and current guidelines are 

the foundation to identify the benefits of antithrombotic therapy in 

this population.
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Pacientes portadores de insuficiência cardíaca (IC) apre-
sentam risco elevado de eventos tromboembólicos se 
comparados à população geral1.
A presença de estase intracavitária e venosa, alterações 

endoteliais e ativação de fatores procoagulantes estão 
envolvidas na gênese de trombos e aumentam o risco embólico2.

Algumas etiologias apresentam maior propensão 
para formação de trombos intracavitários, especialmente os 
infartos anteriores com grandes áreas acinéticas ou aneurisma 
ventricular, a presença de não compactação miocárdica 
e a doença de Chagas. A utilização de anticoagulantes 
nessas entidades carece ainda de estudos específicos e suas 
recomendações de tratamento seguem as mesmas de outras 
formas de cardiopatia3.

A profilaxia primária dos eventos tromboembólicos na IC 
é controversa, especialmente na presença de ritmo sinusal, e foi 
alvo de estudos nos últimos anos com grande número de pacientes.

A presença de fibrilação atrial (FA) associada à IC eleva 
substancialmente o risco tromboembólico e a anticoagulação 
nessa situação foi referendada por estudos randomizados em 
grande número de pacientes.

Novos anticoagulantes foram introduzidos na prática 
clínica, e exceto no contexto da FA, sua utilização no cenário 
da IC não foi avaliada4-6.

ePiDemiologia

Alguns aspectos epidemiológicos foram revisados pelo 
Grupo de Trabalho em Trombose da Sociedade Europeia de 
Cardiologia1.

Elevada incidência de eventos tromboembólicos foi 
relatada, especialmente em pacientes com grave comprometimento 
da função sistólica ventricular. Dados provenientes de estudos 
clínicos apontam para uma incidência de acidente vascular cerebral 
(AVC) ao redor de 1,2 a 1,8% ao ano. Há, contudo, algumas 
evidências de maior risco também em pacientes com IC e fração 
de ejeção do ventrículo esquerdo (LVEF) preservada. O estudo 
I-PRESERVE7 avaliou o papel do bloqueador do receptor da 
angiotensina (BRA), Ibersartana, em pacientes com FEVE ≥ 45% 
e sintomas classe III-IV da New York Heart Association (NYHA). 
Foi relatada a incidência de AVC de 0,9% ao ano. O estudo 
CHARM Preserved8 avaliou o efeito de outro BRA, Candesartan, 
em pacientes com FEVE preservada (> 40%) e sintomas de IC 
classe II-III da NYHA. Nesse estudo, o risco de AVC não mostrou 
relação com o grau de comprometimento da FEVE.

Nos estudos observacionais, como o “Framingham 
Heart Study”9, o elevado risco de AVC foi bem estabelecido 
em pacientes com IC em 24 anos de seguimento. Outras séries 
mostraram maior risco no primeiro mês de diagnóstico com 
uma diminuição ao longo do seguimento. Um estudo observou 
risco elevado em 17,4 vezes nos primeiros 30 dias, com 
incidência de 16% em pouco mais de 4 anos de seguimento10.

etioPatogenia

A clássica tríade descrita por Virchov se aplica ao 
entendimento dos fenômenos tromboembólicos nos pacientes 
com IC.

Estado de hipercoagulabilidade, disfunção endotelial 
e estase intracardíaca ou venosa estão presentes, contribuindo 
para tais eventos.

Algumas substâncias relacionadas a estados de 
hipercoagulabilidade foram identificadas em níveis elevados 
nos indivíduos com IC, como: D- dímero, fibrinogênio, 
antitrombina III, fator de von Willebrand11,12. O aumento de 
citoquinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral, 
parece também estar relacionado ao aumento de fato tecidual, 
e contribui para o efeito protrombótico.

A presença de disfunção endotelial com desequilíbrio 
entre fatores antitrombóticos e protrombóticos foi reportada 
em vários estudos envolvendo indivíduos com IC13.

O aumento da pressão venosa nos membros inferiores, a 
imobilidade e as alterações contráteis globais e segmentares dos 
ventrículos predispõem à estase, contribuindo para formação 
de trombos e aumento no risco de tromboembolismo pulmonar 
e sistêmico, respectivamente.

inSuficiência carDíaca e fiBrilação atrial

A presença de FA é fator de risco tromboembólico, 
especialmente com efeitos catastróficos, uma vez que se 
relacionam com maior incidência de AVC14.

A associação de FA e IC é frequentemente observada na 
prática clínica. Escores de risco foram desenvolvidos a partir 
de grandes estudos clínicos e nos auxiliam na identificação 
dos pacientes de alto risco para eventos trombolembólicos e o 
benefício do uso de terapia anticoagulante. O escore CHADS215 
e posteriormente o CHA2DS2vasC16 têm a capacidade de 
identificar a presença de risco elevado para eventos. A IC é 
fator de risco utilizado em ambos os escores. Outras variáveis 
são hipertensão arterial, idade ≥ 75 anos, diabetes mellitus e 
história prévia de AVC, e todas somam 1 ponto, exceto para 
AVC prévio, que se deve somar 2 pontos. NO CHA2DS2VASc, 
idade ≥ 65 anos soma 1 ponto e ≥ 75 anos soma 2 pontos, 
pontua também a presença de AVC prévio com 2 pontos, o 
gênero feminino e a presença de doença vascular periférica ou 
placa em aorta. O alto risco é identificado com pontuação ≥ 
a 2 pontos.

As Diretrizes Brasileiras de Antiagregantes Plaquetários 
e Anticoagulantes em Cardiologia17 indicam a anticoagulação 
com antagonistas da vitamina K como classe I e nível de 
evidência A em pacientes com FA e IC com piora recente 
ou redução da FEVE inferior a 35% e escore CHADS2/
CHA2DS2VASc superior ou igual a 2 pontos. Recomenda 
o uso de antiagregantes plaquetário (AAS ou Clopidogrel) 

teraPia antitromBótica na inSuficiência carDíaca
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para pacientes com CHADS2 escore maior de 1 ponto e 
com contraindicação para anticoagulação oral. A utilização 
de anticoagulantes antagonistas da vitamina K em pacientes 
com IC e escore de CHADS2/CHA2DS2VASc igual a 1, sem 
outros fatores de risco é recomendada como classe IIa e nível 
de evidência A.

O risco hemorrágico deve sempre ser considerado e 
definido juntamente ao benefício da anticoagulação. O HAS-
BLED escore (PAS ≥ 160 mmHg, alteração da função hepática 
ou renal, AVC, sangramento, RNI lábil e idade > 75 anos) é 
ferramenta útil nessa avaliação. Pontuação maior de 3 pontos 
mostra risco elevado de sangramento em um ano.

inSuficiência carDíaca e ritmo SinuSal

A presença de disfunção sistólica está associada a maior 
incidência de AVC e tromboembolismo, guardando correlação 
com o maior comprometimento da FEVE.

A terapia antitrombótica nesse grupo de pacientes, que 
se apresentam em ritmo sinusal, com o objetivo de reduzir 
eventos e mortalidade, é controversa18,19.

Estudos observacionais e análises retrospectivas de 
alguns estudos clínicos mostraram dados conflitantes. Pequenas 
séries identificaram menor incidência de AVC nos pacientes 
em uso de anticoagulação20,21, mas o mesmo não foi observado 
em subanálises dos estudos SOLVD e V-Heft22,23.

A hipótese de redução de AVC e eventos tromboem-
bólicos nesses indivíduos foi testada em dois estudos clínicos, 
HELAS (The Heart Failure Long-term Antithrombotic Study) e 
WASH (The Warfarin/Aspirin Study in Heart Failure). O papel 
do AAS nesse contexto também foi avaliado. Posteriormente, 
dados relevantes envolvendo pacientes em ritmo sinusal e IC 
quanto ao benefício de fármacos antitrombótico e anticoagu-
lantes vieram dos importantes estudos WATCH (The Warfarin 
and Antiplatelet Therapy in Chronic Heart failure) e WARCEF 
(Warfarin and Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction).

O estudo HELAS18 avaliou 197 pacientes com FEVE < 
35% quanto à utilização de aspirina 325 mg ou varfarina quando 
a etiologia era isquêmica e varfarina ou placebo se fosse cardio-
miopatia dilatada. Não foi identificada diferença significativa 
em eventos embólicos entre os grupos.

O estudo WASH24 randomizou 279 pacientes para 
receberem aspirina 300 mg ao dia ou varfarina, objetivando 
alvo de RNI 2,5, ou nenhuma terapia antitrombótica. O objetivo 
primário foi morte, infarto do miocárdio não fatal ou AVC não 
fatal. Não se observou benefício da varfarina na presença de 
ritmo sinusal. O uso da aspirina mostrou tendência de piora em 
objetivos secundários, com maior número de hospitalização. A 
possível interação inibitória do efeito do antagonismo do sistema 
renina-angiotensina-aldosterona pela aspirina foi postulada como 
possível mecanismo fisiopatológico dos desfechos desfavoráveis.

No estudo WATCH25, pacientes em classe funcional 
NYHA II-IV e FEVE ≤ 35% foram randomizados para 
receberem varfarina, aspirina 162 mg ao dia ou clopidogrel 75 mg 

ao dia. Inicialmente desenhado para envolver 4.500 pacientes, 
apresentou baixa inclusão, contemplando 1587 pacientes (540 
para varfarina, 523 para aspirina, e 524 para clopidogrel). Não se 
observou diferença significativa entre os grupos para o objetivo 
primário de morte de todas as causas, infarto do miocárdio não 
fatal e AVC não fatal. O grupo varfarina apresentou menor 
número de AVC que os grupos clopidogrel e aspirina, contudo, 
ao incluir as hemorragias intracranianas ocorridas, o benefício da 
varfarina não se sustentou. Outra vez, o uso da aspirina mostrou 
maior taxa de hospitalização e piora da IC.

O estudo WARCEF26 randomizou 2305 pacientes com 
FEVE ≤ 35% para receberem aspirina ou varfarina. Não houve 
diferença entre os grupos quanto ao objetivo primário composto 
de morte, AVC isquêmico ou hemorragia intracerebral. Não 
foi observada piora da IC e maior taxa de hospitalização 
relacionada ao uso da aspirina, contrapondo-se aos dados dos 
estudos WASH e WATCH.

Meta-análise desses estudos27 não mostrou diferença 
significativa entre varfarina e aspirina para o objetivo composto 
de morte ou AVC, nem para morte de todas as causas. Os eventos 
hemorrágicos maiores foram mais relacionados ao uso da varfarina, 
o que atenuou o benefício da redução de AVC isquêmico.

Diante desses dados, não há indicação de uso de 
anticoagulação oral ou antiagregação plaquetária rotineira, 
como prevenção primária de eventos tromboembólicos, em 
pacientes com IC em ritmo sinusal.

As Diretrizes Brasileiras de Antiagregantes Plaquetários 
e Anticoagulantes em Cardiologia17 recomendam o uso de 
anticoagulante antagonista da vitamina K na presença de 
trombos intracavitários (Classe I - nível de evidência C) e uso de 
aspirina na cardiomiopatia isquêmica com risco moderado a alto 
de evento coronariano, com risco reduzido de hospitalização 
por IC (Classe I - nível evidência A).

miocarDioPatia não comPactaDa e eventoS 
tromBoemBólicoS

Descrita no início da década de 90, trata-se de doença 
genética heterogênea.

A miocardiopatia não compactada isolada do ventrículo 
esquerdo cursa com elevado risco de eventos tromboembólicos 
devido à presença de trabeculações ventriculares exuberantes e 
profundas que predispõem a estase intracavitária. Em metade 
dos casos, há também comprometimento do ventrículo direito28.

O tratamento dessa doença difere pouco daquele aplicado 
à cardiomiopatia dilatada, exceto pela maior atenção aos riscos 
de morte súbita com implante precoce de cardiodesfibrilador 
nos pacientes com importante comprometimento sistólico e 
prevenção de eventos tromboembólicos com a anticoagulação29.

A presença de FA eleva o risco substancialmente, sendo 
indicada a anticoagulação oral conforme escores de risco 
previamente discutidos (CHADS2/CHA2DS2VASs).

Nos pacientes em ritmo sinusal, muitos autores indicam 
anticoagulação com varfarina na presença de FEVE < 40%.
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Doença De chagaS e eventoS tromBoemBólicoS

A morte súbita e a progressão da insuficiência cardíaca 
são as principais causas de morte na cardiopatia chagásica 
crônica. O AVC responde por 10 a 15% das mortes nesta fase 
da doença30.

A FEVE rebaixada, alterações segmentares e a presença 
de aneurisma apical estão relacionados a maior risco de morte 
e ventos embólicos em uma revisão sistemática com 4277 
pacientes31.

Um escore de risco para eventos embólicos cerebrais 
foi desenvolvido especificamente para doença de Chagas pela 
Fundação Osvaldo Cruz-Instituto de pesquisa clínica Evandro 
Chagas32. A disfunção sistólica do ventrículo esquerdo soma 
2 pontos. Aneurisma apical, alteração da repolarização 
ventricular e idade superior a 48 anos somam 1 ponto cada. 
A utilização de anticoagulação com varfarina deve ser 
considerada nos indivíduos com 4 a 5 pontos. Em pacientes 
com 3 pontos, pode-se utilizar varfarina ou aspirina, naqueles 
com 2 pontos o uso de aspirina ou nenhuma profilaxia pode 
ser considerado.

As recomendações das Diretrizes Brasileiras de An-
tiagregantes Plaquetários e Anticoagulantes em Cardiologia17 
consideram os escores CHADS2/CHA2DS2VASc úteis nos 
pacientes em ritmo de FA, tornando a presença de disfunção 
sistólica com FA ou escore > 2 indicação classe I com nível 
de evidência C para o uso de anticoagulação oral. Presença 
de trombose mural e eventos embólicos prévios também têm 
recomendação Classe I com nível de evidência C. A presença 
de aneurisma de ponta do ventrículo esquerdo sem trombose 
tem recomendação classe IIb com nível de evidência C e um 
escore da IPEC/FIOCRUZ ≥ 3 recebe recomendação IIb com 
nível de evidência B.

O uso de antiagregantes plaquetários na doença de 
Chagas tem recomendação IIa na presença de FA com escore 
CHADS 1 ponto (nível de evidência C) e IIb se o escore 
FIOCRUZ for maior ou igual a 2 (nível de evidência B).

utilização De novoS anticoagulanteS na ic
Estes novos fármacos foram testados apenas no contexto 

da IC associada à FA.
O estudo ROCKET utilizou um inibidor direto do fator 

X ativado, a rivaroxabana. Neste estudo, 62% dos pacientes 
eram portadores de IC e a rivaroxabana não foi inferior à 
varfarina4.

A dabigatrana, um inibidor competitivo da trombina, 
foi testado no estudo RE-LY que incluiu 18.113 pacientes 
com FA, dos quais 5.793 apresentavam IC. Pacientes com IC 
sintomáticos foram avaliados em subgrupo pré-especificado 
e as doses testadas de 110 mg e 150 mg 2x ao dia não foram 
inferiores ou superiores à varfarina para desfecho primário do 
estudo5.

Outro fármaco, inibidor do fator X ativado, a apixabana, 
foi investigada em 18.201 pacientes portadores de FA no estudo 

ARISTOTLE, 6.451 portadores de IC. Os dados do estudo 
mostraram redução do desfecho primário de 1,6% para 1,27% 
(p = 0,01) e sangramento importante de 3,09% para 2,13% 
(p < 0,001). Na análise de subgrupo dos pacientes com IC, a 
apixabana não foi superior à varfarina6.

As Diretrizes Brasileiras de Antiagregantes Plaquetários 
e Anticoagulantes em Cardiologia17 atentam para o fato da 
falta de estudos fase IV para definir segurança nessa população 
específica e também ao fato de não haver pacientes com doença 
de Chagas incluída nos principais estudos. A atenção à função 
renal e hepática deve ser redobrada para minimizar riscos 
hemorrágicos ao se utilizar esses novos fármacos.
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Descritores: doenças das valvas cardíacas, fibrinolíticos/uso 
terapêutico, prevenção de doenças, tromboembolia.

Descriptors: disease prevention, fibrinolytic agents/therapeutic 
use, heart valve diseases, thromboembolism.

teraPia antitromBótica naS valvoPatiaS

As valvopatias, principalmente na presença de fibrilação 
atrial, expõem a risco de fenômenos embólicos. Na 
eventual presença de próteses valvares, este risco pode 

ser ainda superior. A formação de trombos, compostos por fibrina e 
células presentes na circulação sanguínea, pode ocorrer em qualquer 
porção do sistema cardiovascular, incluindo veias, artérias, coração 
e microcirculação. A opção por uma terapia anticoagulante para a 
prevenção de um evento trombótico ou embólico deve ser baseada 
na avaliação particular do risco de um paciente e nos possíveis 
benefícios que a anticoagulação pode oferecer.

Portanto, a prevenção do tromboembolismo deve fazer 
parte do manejo dos pacientes portadores de doença valvar.

conSiDeraçõeS a reSPeito DoS agenteS 
anticoagulanteS na Doença valvar

Antagonistas da vitamina K
Os antagonistas da vitamina K são as medicações mais 

estudadas para a anticoagulação oral a longo prazo. O efeito 
anticoagulante dos antagonistas da vitamina K é mediado pela 
inibição da gama-carboxilização dos fatores de coagulação II, VII, 
IX e X, resultando na síntese de proteínas biologicamente inativas.

O agente mais representativo dessa família e mais 
difundido na prática clínica é a varfarina. Sua administração deve 
ser acompanhada de um controle regular da coagulação, por meio 
do tempo de protrombina e da razão normalizada internacional 
(INR). No entanto, seu uso possui diversas dificuldades. Em 
primeiro, trata-se de uma medicação de faixa terapêutica bastante 
estreita, com grande variação individual da dosagem, de lento 
início de ação farmacológica e com interação medicamentosa com 
inúmeras famílias de medicações e com produtos alimentares. Isso 
faz com que em vários centros estudados a taxa de permanência 
dentro da faixa adequada de anticoagulação seja próxima a 55%1,2. 
Em segundo lugar, as consequências do insucesso da manutenção 
dentro da faixa terapêutica podem ser drásticas. O excesso de 
anticoagulação pode levar a distúrbios hemorrágicos, enquanto 
que, por outro lado, a falta de anticoagulação expõe o paciente 
aos riscos de um evento embólico.

Essas dificuldades foram amenizadas com a experiência 
na prática médica (a varfarina é certamente o anticoagulante 
mais utilizado) e com a formação de centros especializados 
de anticoagulação. Nesses locais, sua equipe assistencial, 
muitas vezes multiprofissional, é treinada e experiente na 
área de monitorização de anticoagulantes orais. Além disso, 
os pacientes recebem educação continuada a respeito do uso 
da varfarina, suas interações medicamentosas e alimentares, 
seus efeitos indesejáveis, seus riscos e benefícios, entre outras 
informações. Nesses centros, a manutenção do tratamento 
dentro da faixa terapêutica pode chegar a impressionantes 88%3.

Inibidores diretos da trombina e inibidor do fator Xa
Diante de toda dificuldade encontrada no uso dos 

inibidores da vitamina K, novos anticoagulantes de uso oral 
surgiram como opção para pacientes que necessitam de um 
tratamento antitrombótico. Suas principais vantagens são não 
necessitarem de ajustes regulares baseados no monitoramento 
do INR ou coleta de exames. Além disso, possuem menor 
interação medicamentosa e alimentar.

Dentre os agentes estudados e aprovados para uso na 
prevenção de embolia em pacientes com fibrilação atrial, estão: 
apixaban, dabigatran e rivaroxaban. O primeiro é um inibidor 
direto da trombina, enquanto os demais são inibidores do fator 
Xa. A maior parte, mas não todas as pesquisas envolvendo o 
uso desses agentes, excluiu pacientes portadores de próteses 
valvares, estenose mitral e descompensação da doença valvar 
com perspectiva de necessidade de cirurgia em um futuro 
próximo. O estudo RE-LY excluiu portadores de próteses 
valvares e de lesão valvar hemodinamicamente importante4. No 
estudo ROCKET, pacientes com estenose mitral significativa 
ou próteses valvares não foram incluídos5. Por fim, no estudo 
ARISTOTLE portadores de estenose mitral moderada ou 
importante ou de próteses mecânicas foram excluídos6. 
Assim, dabigatran, rivaroxaban e apixaban foram indicados 
especificamente para o tratamento antitrombótico da fibrilação 
atrial de origem não valvar.

A única medicação que teve seu efeito estudado em 
portadores de próteses valvares foi a dabigratana7. Seus efeitos 
foram comparados ao uso da varfarina, em pacientes portadores 
de próteses mecânicas mitrais ou aórticas. Esse estudo foi 
interrompido precocemente, após 252 pacientes incluídos, 
devido ao excesso de eventos trombóticos e sangramentos no 
grupo que recebeu dabigratana. A agência que regula o uso de 
medicações nos Estados Unidos da América não aprova o uso 
da dabigratana para pacientes portadores de doença valvar e 
contraindica seu uso naqueles com prótese valvar mecânica.

Com base nessas informações, os novos agentes 
anticoagulantes orais não devem ser prescritos para pacientes 
portadores de algumas condições valvares específicas. Os 
antagonistas da vitamina K são os únicos anticoagulantes orais 
aprovados para anticoagulação em longo prazo em pacientes 
com valvopatia importante com perspectiva de tratamento 
cirúrgico, próteses mecânicas ou biológicas ou estenose mitral 
hemodinamicamente significativa.

Heparinas
A heparina não fracionada (HNF) é um inibidor indireto 

da trombina. Se liga à antitrombina III e aumenta a capacidade 
deste cofator em inativar a trombina, fator Xa e, numa menor 
intensidade, os fatores XIIa, XIa e IXa. A monitorização do 
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efeito anticoagulante é realizada por meio da determinação do 
tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA). Em geral, o 
TTPA ideal é de 1,5 a 2,5 vezes o valor do controle ou do limite 
superior da normalidade. No entanto, a adequação da dose da 
HNF é de difícil realização e em até 50% dos pacientes em 
terapia intravenosa o TTPA ideal não é atingido nas primeiras 
24 horas. Seu uso é exclusivamente injetável e, quando se 
necessita de um efeito terapêutico, é feito rotineiramente 
endovenoso. Habitualmente, se inicia o tratamento com uma 
dose de ataque de 60 a 80 U por quilo, seguida por manutenção 
de ao redor de 12 U por quilo por hora. Deve-se coletar o TTPA 
cerca de 6 horas após o início da infusão e ajustar a velocidade 
de infusão de acordo com o resultado.

Assim como a HNF, a heparina de baixo peso mole-
cular (HBPM) também se liga à AT III, inativando o fator 
Xa. Sua melhor biodisponibilidade faz com que seu uso 
não necessite de controle rotineiro do efeito anticoagulan-
te. Habitualmente, duas doses diárias aplicadas de modo 
subcutâneo são suficientes para uma anticoagulação eficaz. 
Com isso, dentre os agentes injetáveis, tornou-se a primeira 
escolha, tanto pela sua eficácia quanto por sua praticidade 
na aplicação.

Na prática, devido ao uso exclusivamente injetável, 
essas medicações habitualmente não são utilizadas de forma 
continuada. Sua utilidade se concentra nos pacientes internados 
em ambiente hospitalar, principalmente no período próximo ao 
da realização de procedimentos invasivos.

anticoagulação na Doença valvar

Fibrilação atrial e doença valvar
A prevenção de fenômenos embólicos em pacientes 

valvopatas, particularmente naqueles com estenose mitral 
ou fibrilação atrial, é um aspecto de suma importância no 
tratamento clínico. As consequências de um evento embólico 
podem ser devastadoras e podem ocorrer até mesmo em 
pacientes previamente assintomáticos. Esses pacientes devem 
ser avaliados quanto à necessidade de uso uma estratégia de 
redução de risco tromboembólico por meio da anticoagulação.

Os pacientes portadores de disfunção valvar mitral, 
estenose ou insuficiência, em ritmo sinusal e sem evidência 
de evento tromboembólico prévio, habitualmente, não 
necessitam de prevenção medicamentosa. Por outro lado, o 
valvopata portador de fibrilação atrial, trombo atrial esquerdo 
ou evento tromboembólico prévio deve ser candidato ao uso 
de anticoagulantes.

A doença valvar se caracteriza pela presença de um risco 
aumentado de fenômenos embólicos, principalmente na vigência 
de fibrilação atrial. Esta arritmia, por sua vez, muitas vezes faz 
parte da evolução das valvopatias. As dilatações e hipertrofias 
das câmaras cardíacas decorrentes das alterações estruturais 
impostas pela desadaptação hemodinâmica favorecem um 
desarranjo elétrico dos átrios e, consequentemente, a fibrilação 
atrial. Desse modo, a associação entre doença valvar e fibrilação 
atrial faz parte da prática cotidiana da cardiologia. Certamente, 

quanto mais acentuada e maior o tempo de evolução da doença 
valvar, maior será a alteração estrutural e, portanto, maior a 
chance de ocorrer a arritmia. Estudos de pacientes portadores 
de doença reumática acompanhados clinicamente descrevem 
uma incidência de fibrilação atrial que chega a 30 a 40%8,9. 
Na presença de insuficiência mitral por rotura de cordoalha, 
a fibrilação atrial ocorre em 18% e 48% dos pacientes em 
5 e 10 anos, respectivamente10. Um risco ainda maior foi 
encontrado naqueles com idade superior a 65 anos, portadores 
de insuficiência mitral e dilatação do átrio esquerdo. Nesse 
caso, quando acompanhados por 10 anos, a fibrilação atrial foi 
observada em 75% dos pacientes10.

Dentre as valvopatias, a lesão da valva mitral está mais 
frequentemente associada à fibrilação atrial devido à grande 
sobrecarga imposta ao átrio esquerdo. Na estenose mitral, 
condição associada a um grande aumento do volume atrial 
esquerdo e à lentidão do fluxo sanguíneo nessa câmara, a 
presença de trombo intracavitário é descrita mesmo na ausência 
de fibrilação atrial. A presença de trombo em átrio esquerdo 
se mostrou uma vez e meia mais frequente nos pacientes 
portadores de estenose mitral em relação àqueles com refluxo 
mitral11. Por outro lado, os portadores de valvopatia aórtica 
isolada apresentam menor frequência dessa arritmia, sendo 
infrequente, sobretudo naqueles sem disfunção do ventrículo 
esquerdo9.

Importante citar que a ocorrência de fibrilação atrial 
está independentemente associada ao aumento do risco de 
evolução adversa em pacientes portadores de valvopatias. 
O incremento da mortalidade está, em grande parte, 
relacionado ao maior risco de acidente vascular cerebral10,12. 
Portanto, o portador de doença valvar significativa tem 
alto risco de eventos tromboembólicos. Vale ressaltar 
que os principais escores de risco como o CHADS 2 e o 
CHADS-VASC foram desenvolvidos para pacientes com 
fibrilação atrial de origem não valvar. Portanto, os pacientes 
com doença valvar, particularmente aqueles com estenose 
mitral, doença reumática e prótese valvar, não devem ser 
avaliados por esses escores. Na presença de fibrilação atrial, 
esses pacientes devem ser tratados com anticoagulação 
para a prevenção de eventos tromboembólicos, exceto haja 
contraindicação.

Anticoagulação nas próteses valvares mecânicas
O uso de anticoagulantes nos pacientes portadores 

de próteses mecânicas está bem estabelecido. Além da 
trombogenicidade do material protético, as valvas mecânicas 
possuem condições de fluxo especiais, com regiões de baixo 
fluxo entre seus componentes, assim como áreas de alto estresse 
de cisalhamento, que podem provocar a ativação plaquetária, 
podendo levar à trombose da prótese e eventos embólicos. A 
incidência de trombogênese na posição aórtica é menor do que 
mitral (12% versus 22%) em razão da maior pressão do fluxo 
de sangue sobre a superfície valvar, reduzindo o depósito de 
fibrina13.
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De um modo geral, há concordância entre as diretrizes 
de diferentes organizações a respeito da necessidade da 
anticoagulação para os pacientes portadores de próteses 
valvares mecânicas14-16. As recomendações aderem na 
indicação de continuada anticoagulação e na variação da sua 
intensidade de acordo com o tipo de prótese, sua posição e 
outros fatores de risco adicionais como a presença de fibrilação 
atrial, disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, antecedente 
de tromboembolismo e estados de hipercoagulação. Por 
outro lado, algumas diferenças surgem na indicação do uso 
associado de AAS, recomendado na diretriz norte-americana 
em pacientes com baixo risco de sangramento16, mas não na 
diretriz brasileira14 e na europeia15 (exceção feita aos portadores 
de doença aterosclerótica concomitante).

Para os pacientes portadores de prótese mecânica na 
posição aórtica sem outros fatores de trombogenicidade, as 
diretrizes concordam com a indicação do uso de um antagonista 
da vitamina K com INR alvo de 2,5 (entre 2,0 e 3,0).

Em pacientes portadores de prótese mecânica mitral ou 
naqueles com prótese aórtica com fator de risco trombogênico 
(fibrilação atrial, disfunção ventricular esquerda, evento 
trombótico prévio ou estado de hipercoagulação), o INR alvo 
deve ser de 3,0 (entre 2,5 e 3,5).

O período de maior risco para eventos tromboembólicos 
ocorre no primeiro mês após o implante da prótese e a 
anticoagulação deve ser iniciada assim que as condições clínicas 
no pós-operatório permitam. Isso geralmente ocorre a partir 
do segundo dia pós-operatório e é realizado, inicialmente, com 
o uso de heparina (fracionada ou não) em doses terapêuticas. 
Ainda no ambiente hospitalar, deve ser iniciado o uso de 
antagonistas da vitamina K. A associação entre o anticoagulante 
oral e a heparina em dose terapêutica deve ser mantida até que 
se alcance um INR seguro, de 1,8 para aqueles de menor risco 
ou de 2,2 naqueles com maior risco trombogênico.

Como já foi dito anteriormente, o uso de novos 
anticoagulantes esteve associado a maior incidência de 
eventos trombóticos. Desse modo, nos portadores de próteses 
mecânicas, essas medicações não têm seu uso recomendado.

Anticoagulação nas próteses biológicas
Uma das vantagens do uso de biopróteses é sua menor 

trombogenicidade. No entanto, alguns autores consideram 
os primeiros 3 meses após a cirurgia como um período de 
maior risco, devido aos pontos de sutura e tecidos ainda 
não endotelizados. Pelas evidências disponíveis, o uso de 
anticoagulação nesse período em pacientes com prótese 
biológica e sem outras indicações de anticoagulação ainda é 
incerto. Isso acaba por refletir nas recomendações das diretrizes 
que diferem de forma clara a este respeito. A diretriz da 
Sociedade Americana de Cardiologia16, nos primeiros 3 meses 
após o implante de próteses biológicas, recomenda o uso de 
anticoagulação na posição mitral e sugere sua consideração 
para posição aórtica. A diretriz da Sociedade Europeia de 
Cardiologia orienta a anticoagulação com antagonistas da 

vitamina K para aqueles com próteses mitral e tricúspide, 
enquanto a aspirina é recomendada nos pacientes com prótese 
aórtica15. Por fim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
baseada na baixa incidência de eventos tromboembólicos 
nesse período, não recomenda o uso de anticoagulação de 
forma indiscriminada, deixando apenas para aqueles com outra 
indicação para seu uso, como os portadores de fibrilação atrial14.

Cuidados perioperatórios
A terapia anticoagulante no paciente portador de 

valvopatia e fibrilação atrial ou de prótese mecânica é realizada 
por tempo indefinido. Eventualmente, o paciente está sujeito 
ao surgimento de situações que necessitem de procedimentos 
invasivos, e a manutenção ou não da anticoagulação deve ser 
avaliada. Anualmente, cerca de 10% da população que faz 
uso de agentes antitrombóticos é submetida a procedimentos 
cirúrgicos ou invasivos que necessitam da suspensão 
temporária dessa terapia17. A decisão sobre a melhor estratégia 
antitrombótica no período próximo a procedimentos invasivos 
deve levar em consideração o risco de sangramento caso o 
tratamento seja mantido versus o risco trombótico da suspensão 
da terapia. Em geral, um indivíduo que será submetido a um 
procedimento de baixo risco de sangramento pode continuar a 
terapia antitrombótica, principalmente se for considerado um 
paciente de alto risco trombótico. Seguindo esse raciocínio, a 
Diretriz Brasileira de Valvopatia sugere que para procedimentos 
de baixo risco de sangramento (inferior a 0,2%) ou naquelas 
nos quais a hemostasia mecânica é eficaz, tais como a exodontia 
de até 2 dentes, remoção de catarata e pequenas cirurgias de 
pele, não há necessidade de suspensão do anticoagulante oral14. 
Nessa situação, um valor de INR entre 2,0 e 2,5 nas 24 horas 
antes liberam a realização do procedimento.

A decisão fica mais complicada quando os pacientes 
de risco trombótico moderado a alto, como habitualmente 
são os valvopatas e portadores de prótese, principalmente as 
mecânicas, vão ser submetidos a procedimentos de alto risco 
de sangramento. Para a decisão mais apropriada, devemos levar 
em consideração a avaliação do risco trombótico do paciente, 
o risco de sangramento perioperatório, os conceitos da ponte 
de heparina e o momento ideal para a suspensão e reinício da 
terapia antitrombótica.

Definição do risco trombótico
O risco de evento trombótico perioperatório é 

extrapolado do risco que ocorre fora desse período. Para os 
pacientes portadores de fibrilação atrial de origem não valvar, 
os escore CHADS2 e CHA2DS2-VASc são capazes de estimar 
o risco trombótico. Já a fibrilação atrial de origem valvar 
não se encaixa nesses escores. A existência de doença valvar 
significativa, prótese mecânica ou cirurgia mitral prévia é 
considerada como uma situação de maior risco trombótico. No 
paciente portador de prótese mecânica, há certa discordância 
entre as recomendações sugeridas pelas diferentes diretrizes. 
Enquanto a revisão brasileira sugere que todos pacientes com 
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próteses mecânicas sejam considerados como de alto risco 
trombótico14, as recomendações das diretrizes norte-americana 
e europeia sugerem uma avaliação da posição da prótese e de 
presença de ouros fatores trombogênicos como a fibrilação 
atrial, disfunção ventricular esquerda e evento trombótico 
prévio15,16. Nessas últimas diretrizes, um paciente portador 
de prótese mecânica em posição aórtica, sem outros fatores 
trombogênicos, pode ser considerado como de baixo risco 
trombótico. Por outro lado, caso possua fatores trombogênicos, 
ou seja, portador de prótese mecânica em posição mitral, deve 
ser considerado de alto risco trombótico.

Ponte de heparina
De uma forma geral, pacientes de baixo risco trombótico 

com programação de procedimentos cirúrgicos de alto risco de 
sangramento não se beneficiam do uso de ponte de heparina. 
Nesse caso, 5 dias antes do procedimento proposto, deve-se 
suspender o anticoagulante oral e não se necessita de uma 
terapia adjuvante. Inversamente, para pacientes portadores de 
alto risco trombótico com programação de procedimento de 
alto risco de sangramento perioperatório recomenda-se o uso da 
ponte de heparina. A ponte de heparina visa fornecer proteção 
antitrombótica no período em que o INR não se encontrar 
num valor eficaz. Desse modo, se recomenda inicialmente a 
suspensão da varfarina 5 dias antes do procedimento. Após 
2 dias, deve-se iniciar o uso de HNF por via intravenosa ou 
HPBM em doses terapêuticas. A dose da HNF deverá ser 
ajustada para um valor de TTPA de 1,5 a 2,0. A suspensão da 
heparina antes do procedimento deverá ser realizada de acordo 
com sua meia vida. A HNF deverá ser suspensa de 4 a 6 horas 
antes do procedimento, enquanto a última dose de HBPM 
deverá ser aplicada 24 horas antes do horário programado da 
cirurgia.

Após a realização do procedimento, a HNF ou a 
HBPM deve ser reiniciada o mais breve possível, desde que se 
considere o risco de sangramento e a adequação da hemostasia 
cirúrgica. Após pequenos procedimentos invasivos e com 
hemostasia adequada, o uso de heparina pode ser sugerido após 
12 a 24 horas. Nos casos com maior risco de sangramento pós-
operatório, se preconiza que o intervalo até o uso de heparina 
deve ser de 48 a 72 horas.

O retorno do anticoagulante oral deve ser realizado o 
mais precoce possível e em comum acordo com o cirurgião. 
Habitualmente, esse anticoagulante pode ser utilizado cerca de 
24 horas após o procedimento. A associação entre heparina e 
anticoagulante oral deve ser mantida até que se alcance um INR 
terapêutico, a partir de quando a heparina pode ser suspensa.
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As síndromes coronárias agudas geralmente resultam da 

instabilização de uma placa aterosclerótica, com subsequente 

ativação plaquetária e de diversos fatores de coagulação. 

O tratamento visa aliviar a dor isquêmica, limitar o dano 

miocárdico e diminuir a mortalidade. Diversos agentes 

anticoagulantes provaram sua utilidade e novas drogas passaram 

a compor o arsenal terapêutico atual, buscando maior eficácia 

anti-isquêmica e menores índices de sangramento. Apesar 

dos avanços, as taxas de mortalidade, reinfarto e reinternação 

ainda permanecem elevadas. Nessa revisão, sintetizamos as 

características e aplicabilidade dos anticoagulantes aprovados 

para o tratamento das síndromes coronárias agudas.
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Acute coronary syndromes usually are the result of the 

destabilization of atherosclerotic plaque with subsequent platelet 

and various coagulation factors activation. Treatment aims to 

relieve ischemic pain, limit myocardial damage and decrease 

mortality. Several anticoagulants have proven their usefulness 

and new drugs compose the therapeutic arsenal, seeking 

greater anti-ischemic efficacy and lower rates of bleeding. 

Despite advances, mortality rates, infarction and hospital 

readmission still remains high. In this review we summarized 

the characteristics and applicability of the anticoagulants that 

are approved for the treatment of acute coronary syndromes.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):31-39
RSCESP (72594)-2134

anticoagulation in acute coronary SynDrome

Descriptors: angina, unstable, anticoagulants, myocardial 
infarction, myocardial ischemia.

Descritores: angina instável, anticoagulantes, infarto do 
miocárdio, isquemia miocárdica.



32 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2014

Pesaro AEP et al./Anticoagulação na síndrome coronária aguda
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):31-39

Síndromes coronárias agudas (SCA) geralmente resultam 
da instabilização de uma placa aterosclerótica, com 
subsequente ativação plaquetária e de diversos fatores 

de coagulação. A atividade da trombina no local de ruptura da 
placa age pela conversão do fibrinogênio em fibrina, ativando 
as plaquetas e o fator XIII, levando à estabilização do coágulo. 
Anticoagulantes são drogas que inibem a geração de trombina 
e/ou sua atividade.

Existem evidências desde a década de 90 de que a 
anticoagulação associada à inibição plaquetária é efetiva na 
redução de morte e reinfarto em pacientes com síndrome 
coronária aguda1,2. Atualmente, utilizamos dois ou três 
antiagregantes plaquetários associados à anticoagulação no 
tratamento de SCA e, apesar dos avanços, as taxas de morte e 
infarto do miocárdio permanecem consideráveis. Além disso, 
esse regime farmacológico pode resultar em complicações 
hemorrágicas que se associam de forma independente com alta 
mortalidade, precoce e tardia3-5. Esta mortalidade relacionada 
ao sangramento ocorre por consequências diretas, como choque 
e hipovolemia, ou indiretas, associadas à descontinuação e/ou 
reversão das terapias antitrombóticas.

A utilização de anticoagulantes em SCA é área de ativa 
investigação. É difícil obter conclusões definitivas a respeito 
da melhor estratégia anticoagulante, uma vez que existem 
diferentes tempos de tratamento, incerteza sobre doses anti-
coagulantes equipotentes e as diferentes drogas antiagregantes 
utilizadas nos estudos. Diversos anticoagulantes foram testados, 
mas atualmente quatro drogas estão disponíveis para uso em 
SCA: heparina não fracionada, enoxaparina, fondaparinux e 
bivalirudina (Tabela 1 e 2).

Em nosso meio, HNF e enoxaparina são os anticoagulantes 
mais utilizados nas SCA. Duas meta-análises recentes demonstraram 
que o risco-benefício de ambos os fármacos é razoavelmente 
semelhante, com eventual vantagem de enoxaparina em alguns 
estudos6,7.

Portanto, a escolha de HNF ou enoxaparina é feita 
com base na praticidade da aplicação de cada fármaco em 
cada cenário clínico, com será descrito abaixo, destacando 
que no Brasil a HNF ainda é o fármaco de escolha no suporte 
à angioplastia e a enoxaparina no tatamento adjuvante da 
fibrinólise (Tabela 3).

heParina não fracionaDa

Heparina não fracionada (HNF) é uma mistura 
heterogênea de polissacarídeos com peso molecular variando 
entre 2.000 e 30.000 daltons. Age ligando-se à antitrombina 
e potencializa sua ação. Apresenta estreita faixa terapêutica e 
necessita de frequente monitorização pelo tempo parcial de 
tromboplastina ativada.

A anticoagulação com HNF tem sido amplamente 
utilizada para os pacientes com SCA sem supradesnível de 
ST (SCASSST), baseando-se em vários estudos randomizados 
que constataram taxas menores de morte ou reinfarto com a 
associação HNF e AAS, em relação ao AAS isoladamente1.

A administração de HNF deve ser iniciada com bolus 
endovenoso inicial de 60 unidades por quilo até o máximo de 
4000-5000 UI (4000 para SCACSST e 5000 para SCASSST), 
seguido por infusão contínua de 12 UI/kg/h até o máximo 
de 1000 UI/h e ajustes pelo tempo parcial de tromboplastina 
ativada, com alvo entre 50 e 70 segundos (deve ser mensurado 
de 6/6 horas). Recomenda-se aferir diariamente hemoglobina, 
hematócrito e plaquetas (risco de plaquetopenia).

Na prática, recomendamos o uso de HNF para 
pacientes com SCASSST que serão tratados com cateterismo 
ultraprecoce (< 6 horas) (Figura 1) ou naqueles com SCACSST 
que serão submetidos à angioplastia primária, já que esse é o 
anticoagulante de primeira escolha para suporte à angioplastia 
no Brasil. Após a angioplastia, não é necessário manter HNF 
em dose plena, mas apenas profilaxia para trombose venosa 
quando indicada.

enoxaParina

As heparinas de baixo peso molecular (HBPM) são 
obtidas pela despolimerização das HNFs e a seleção daquelas 
com menores pesos moleculares (entre 2.000 e 10.000 
daltons). Apresentam melhor absorção subcutânea, menor 
ligação a proteínas, menor ativação plaquetária, risco menor 
de trombocitopenia e efeito mais previsível e reprodutível. 
Geralmente, não é necessário o controle da anticoagulação nem 
ajuste da dose. Apenas em pacientes com insuficiência renal 
ou eventualmente em obesos e idosos, recomenda-se ajuste de 
dose (ver tabela terapêutica) e controle da ação da HBPM com 
mensuração do anti-fator Xa.

Os estudos ESSENCE8 e TIMI 11B9 que compararam 
enoxaparina com HNF associadas a dois antiplaquetários em 
pacientes com SCASSST em estratégia conservadora inicial 
sugeriram benefício anti-isquêmico com enoxaparina.

No estudo SYNERGY10, que envolveu 10.027 pacientes 
com SCASSST que receberam estratégia de tratamento 
contemporânea com a realização de angiografia precoce e uso 
de inibidor de glicoproteína IIB/IIIA, enoxaparina e HNF, 
obtiveram resultados anti-isquêmicos semelhantes. De acordo com 
os critérios TIMI, foi observada maior taxa de sangramento no 
grupo enoxaparina (9,1% vs. 7,6%, p = 0,008), mas sem diferença 
estatisticamente significante segundo os critérios GUSTO ou 
maior necessidade de transfusão. Aqueles que utilizaram uma 
formulação de heparina e, posteriormente, a outra anteriormente 
à cineangiocoronariografia apresentaram taxas mais altas de 
sangramento e no desfecho composto de morte ou infarto.

Recomendamos o uso de enoxaparina em pacientes com 
SCASSST que irão ser submetidos à estratégia invasiva em > 
6 horas (idealmente em < 24 horas) ou naqueles submetidos à 
estratégia conservadora inicial (Figura 1).

Em relação às SCACSST, o estudo ExTRACT TIMI-
25 testou a enoxaparina vs. a HNF em associação a fibrinólise, 
aspirina e clopidogrel, sendo que a enoxaparina foi mais vantajosa, 
reduzindo o risco de reinfarto e morte11. Portanto, recomendamos 
associar enoxaparina a fibrinolíticos fibrinoespecíficos (alteplase, 
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Tabela 1. Fármacos anticoagulantes nas SCA.

Fármaco Dose Tempo de uso Contraindicações Efeitos colaterais Ajuste para 
função renal

Observações

Heparina não 
fracionada

SCASS-ST: 
-Bolus endovenoso 
inicial de 60 uni-
dades por quilo até 
o máximo de 5000 
UI, seguido por 
infusão de 12 UI/
kg/h até o máximo 
de 1000 UI/h, man-
ter TTPA entre 50 
e 70 segundos ou 
relação 1,5 a 2,0. 
SCACS-ST: 
Dose semelhante 
(permitido bolus 
inicial de até 4000 
UI).

Utilizar por 48 
horas ou até a 
alta hospitalar 
se não realizar 
angioplastia. 
Interromper o 
uso após angio-
plastia sem com-
plicações isquê-
micas (isquemia 
recorrente, no 
reflow).

Sangramento 
ativo, tromboci-
topenia autoimu-
ne induzida por 
heparina, alergia 
prévia, condi-
ções nas quais 
a monitoração 
não pode ser 
realizada ade-
quadamente.

Trombocito-
penia induzida 
por heparina, 
sangramento, 
aumento de 
transaminases, 
osteoporose.

Ajustar de 
acordo com 
TTPA.

Efeito revertido 
com protamina 
(1-1,5 mg 
para cada 100 
unidades de 
heparina-não 
exceder 50 mg).

Enoxaparina SCASS-ST: 
1 mg/kg subcutâneo 
de 12/12 h 
SCACS-ST e fibri-
nolítico: 
-< 75 anos-30 mg 
endovenoso em 
bolus e após 15 
minutos, 1 mg/
kg subcutâneo de 
12/12 h. 
-> 75 anos-não 
fazer bolus e iniciar 
0,75 mg/kg 12/12 h. 
-Cl cr < 30- 1 mg/
kg 1x dia. 
SCACS-ST e angio-
plastia primária: 
0,5 mg kg endove-
noso em bolus.

Utilizar por 8 
dias ou até a 
alta hospitalar 
se não realizar 
angioplastia. 
Interromper o 
uso após angio-
plastia sem com-
plicações isquê-
micas (isquemia 
recorrente, no 
reflow).

Sangramento 
ativo, tromboci-
topenia autoimu-
ne induzida por 
heparina, alergia 
prévia.

Trombocito-
penia induzida 
por heparina, 
sangramento, 
aumento de 
transaminases, 
febre.

Diminuição de 
dose e monitori-
zação de anti-Xa.

Monitorar a 
atividade anti-Xa 
nos obesos, mui-
to magros, com 
disfunção renal e 
gestantes. Efeito 
parcialmente 
revertido com 
protamina (1 mg 
para cada mg de 
enoxaparina).

Fondaparinux -SCASS-ST: 
2,5 mg subcutâneo 
1x d. 
-SCACS-ST: 
2,5 mg endovenoso 
(primeira dose) e 
após 24 horas 2,5 
mg subcutâneo 
1x d.

Utilizar por 8 
dias ou até a 
alta hospitalar 
se não realizar 
angioplastia. 
Interromper o 
uso após angio-
plastia sem com-
plicações isquê-
micas (isquemia 
recorrente, no 
reflow).

Sangramento 
ativo. 
Clearence de 
creatinina menor 
que 20 ml/min, 
alergia prévia.

Sangramento, 
anemia, febre, 
náuseas.

Sem ajustes se 
clearence de 
creatinina maior 
que 20 ml/min.

Necessita de 
associação de 
heparina não fra-
cionada durante 
a angioplastia.
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Continuação Tabela 1.
Bivalirudina -SCASS-ST: 

0,1 mg/kg em bolus 
seguido de manu-
tenção de 0,25 mg/
kg/h até angioplas-
tia quando deve-se 
administrar 0,5 mg/
kg em bolus e au-
mentar infusão para 
1,75 mg/kg/h. 
-SCACS-ST: 
0,75 mg/kg em 
bolus seguido de 
infusão de 1,75 mg/
kg/h.

Interromper após 
a angiografia 
ou angioplastia. 
Opcionalmente, 
manter em dose 
menor.

Sangramento 
ativo. 
Hipersensibili-
dade.

Sangramento, 
dor lombar, náu-
seas, cefaleia, 
hipotensão.

Sem ajustes se 
clearence de 
creatinina maior 
que 30 ml/min. 
Clearence de 
creatinina entre 
10 e 29 ml/min: 
infusão deve ser 
reduzida para 1 
mg/kg/h.

Opção em trom-
bocitopenia 
induzida por 
heparina.

tenecteplase) rotineiramente e associar a estreptoquinase sob 
decisão de risco/benefício (por exemplo, para pacientes com < 
75 anos). Utilizar a enoxaparina associada a fibrinolítico com 
ataque de 30 mg IV + 1 mg/kg a cada 12 horas subcutâneo. Em 
pacientes > 75 anos, deve se evitar o ataque e aplicar 75% da 
dose de manutenção. Em pacientes com clearence de creatinina 
< 30 ml/min, aplicar 50% da dose. Manter até a angioplastia ou 
7 dias/momento da alta. Após a angioplastia, não é necessário 
manter enoxaparina em dose plena, mas apenas profilaxia para 
trombose venosa quando indicada.

fonDaParinux

Fondaparinux é um pentassacarídeo sintético análogo 
ao sítio de ligação da antitrombina presente nas moléculas de 
heparina. Age neutralizando o fator Xa e, assim, previne a 
geração de trombina. Apresenta excelente biodisponibilidade 
após injeção subcutânea e meia-vida plasmática de 17 horas, 
o que possibilita sua administração uma vez ao dia. Droga 
de eliminação exclusivamente renal, não deve ser utilizada 
em pacientes com clearance menor que 20 ml/min12. Na 
dose de 2,5 mg/dia (dose recomendada para SCA)13, não 
altera o tempo parcial de tromboplastina ativada (TTPa), 
tempo de coagulação ativado (TCa) e tempo de protrombina 
(TP). Nenhum caso definitivo de trombocitopenia autoimune 
induzido por fondaparinux foi relatado. Sua atividade não é 
revertida por protamina. O fator recombinante VIIa reverteu 
seu efeito anticoagulante em voluntários sadios14, mas pode 
causar aumento de eventos trombóticos15,16. Seu uso deve ser 
interrompido 24 horas antes de procedimentos cirúrgicos.

No estudo OASIS-517, 20.078 pacientes com SCA sem 
supradesnível de ST (SCASS-ST) foram randomizados para receber 
2,5 mg de fondaparinux subcutâneo uma vez ao dia ou enoxaparina 
1 mg/kg duas vezes ao dia por 8 dias ou até a alta hospitalar. O grupo 
que utilizou fondaparinux apresentou redução do risco de eventos 
isquêmicos semelhante ao grupo que fez uso de enoxaparina e 

ocorreu diminuição substancial das taxas sangramento maior (2,2 
vs. 4,1%; p < 0,001) e fatal (7 vs. 22%; p = 0,005), respectivamente. 
Fondaparinux esteve associado à menor mortalidade em 30 dias 
(2,9 vs. 3,5%; p = 0,02) e 180 dias (5,8 vs. 6,5%; p = 0,05). Nos 
pacientes que realizaram revascularização percutânea, ocorreu 
maior trombose relacionada ao cateter no grupo fondaparinux (0,9 
vs. 0,4%; p = 0,001), o que resultou na recomendação do uso de 
heparina não fracionada ou bivalirudina nos pacientes em uso de 
fondaparinux que são submetidos à angioplastia.

Fondaparinux foi testado em SCACSST, no estudo 
OASIS 618, em que 12.092 pacientes foram randomizados para 
receber fondaparinux por 8 dias ou até a alta hospitalar vs. 
heparina não fracionada ou placebo (de acordo com julgamento 
do investigador sobre a indicação do uso heparina). Fondaparinux 
reduziu as taxas de morte e reinfarto em 21% (13,6% vs. 10,9%; 
p = 0,003) naqueles que receberam trombolítico e em 20% 
nos pacientes que não receberam terapia de reperfusão (15,1 
vs. 12,2%; p = 0,003). Nos pacientes que foram submetidos à 
angioplastia primária, não houve benefício e houve maior taxa 
de trombose relacionada a cateter nos pacientes que utilizaram 
somente fondaparinux (22 vs. 0; p < 0,001).

Após verificar maior número de trombose de cateter 
durante procedimentos de angioplastia em pacientes que 
utilizaram somente fondaparinux e as baixas taxas desse 
evento nos 306 pacientes dos estudos OASIS 5 e OASIS 6, 
que receberam heparina não fracionada enquanto utilizavam 
fondaparinux, os investigadores do grupo OASIS conduziram 
o estudo FUTURA/OASIS 819, em que 2.026 pacientes com 
SCASSST submetidos à angioplastia em uso de fondaparinux 
foram randomizados para receber dose padrão de heparina 
não fracionada (bolus de 85 UI/kg ou 60 UI/kg com inibidores 
da glicoproteína IIb/IIIa) e ajustes por TCa ou dose baixa de 
heparina não fracionada (50 UI/kg em dose única) sem ajustes.

Não houve diferença significativa de sangramento maior 
e tendência para maior número de eventos isquêmicos no grupo 
que recebeu a dose menor de heparina. Trombose de cateter foi 
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Tabela 2. Mecanismos de ação e estudos relacionados aos anticoagulantes nas SCA.

Droga Mecanismo de ação Meia-vida Eliminação Indicações em SCA Principais estudos

Heparina não 
fracionada

Amplifica a ativida-
de da antitrombina

60-90 minutos 
(aumenta com 
doses elevadas)

Renal SCASS-ST e SCACS-
ST (principalmente em 
estratégia invasiva e 
angioplastia primária)

GUSTO, HART, 
GISSI-2, ISSIS-3

Enoxaparina Inibidor direto do 
fator Xa

4,5 h após uma 
dose, 7 h após 
doses repetidas

Metabolização 
hepática e excreção 
renal

SCASS-ST e SCACS-ST ESSENCE, 
Phase A to Z 
trial, SYNERGY, 
ATOLL,ASSENT 3, 
EXTRACT-TIMI 25, 
TIMI 11b HART 2

Fondaparinux Inibidor indireto do 
fator Xa

17 a 21 h Renal SCASS-ST SCACS-
ST (exceto pacientes 
submetidos à angioplastia 
primária)

OASIS 5, OASIS 6 
E OASIS 8

Bivalirudina Inibidor direto 
da trombina 
endovenoso

Clearence de Cr 
normal-25 min 
Clearence de Cr < 
30-57 min

Clivagem proteo-
lítica e eliminação 
renal

Pacientes com SCASS-ST 
e SCACS-ST submetidos 
à estratégia invasiva. 
Trombocitopenia induzida 
por heparina tipo II

CACHET, BAT, 
REPLACE 1, 
REPLACE 2, 
HERO-2, ACUITY, 
HORIZONS AMI 
e ISAR-REACT 4, 
HEAT-PPCI

Rivaroxaban Inibidor direto do 
fator Xa oral

7 a 11 h 2/3 hepático e 1/3 
renal

Após estabilização de 
SCA (ainda não aprovado 
pelo FDA)

ATLAS ACS TIMI-
46 e ATLAS 2 ACS 
TIMI-51

Dabigatran Inibidor direto da 
trombina oral

12 a 17 h Principalmente 
renal

Sem indicações 
estabelecidas

RE-DEEM

Darexaban Inibidor direto do 
fator Xa oral

18 a 20 h Renal e hepático 
(50/50%)

Sem indicações 
estabelecidas

RUBY

Apixaban Inibidor direto do 
fator Xa oral

8 a 15 h Renal e hepático Sem indicações 
estabelecidas

APPRAISE e 
APPRAISE-2

Otamixaban Inibidor direto 
do fator Xa 
endovenoso

30 minutos Renal (< 25%) e 
Hepático

Sem indicações 
estabelecidas

SEPIA-PCI e SEPIA 
ACS1 TIMI-42

Vorapaxar antagonista com-
petitivo oral do 
receptor de protease 
ativada (PAR-1)

126 a 296 h Hepático Sem indicações 
estabelecidas

TRACER

rara no grupo que recebeu a menor dose de heparina (0,5%) e 
muito rara no grupo que recebeu a dose padrão (0,1%). Com 
base na comparação histórica com o grupo fondaparinux do 
estudo OASIS 5, o acréscimo de heparina não resultou em 
sangramento maior. As diretrizes recomendam a dose padrão de 
heparina não fracionada durante procedimentos de angioplastia 
para pacientes em uso de fondaparinux.

Em relação aos pacientes com disfunção renal, nos 
estudos OASIS 5 e OASIS 6 foram incluídos pacientes com 
creatinina < 3 mg/dL e o estudo OASIS 8 incluiu pacientes com 
clearance > que 20 ml/min. No pequeno subgrupo de pacientes 
do estudo OASIS 5 com clearance ≤ 30 ml/min, persistiu o 

benefício de menores índices de sangramento associado ao 
fondaparinux em relação à enoxaparina (2,4 vs. 9,9%; p = 0,001).

Em suma, fondaparinux se mostrou uma opção segura 
para pacientes com SCA. Os pacientes com SCASSST em 
tratamento conservador se beneficiam com menor risco de 
sangramento e, se indicada angioplastia, o acréscimo de heparina 
não fracionada durante o procedimento previne a trombose 
associada ao cateter, sem aparentemente incrementar o risco 
hemorrágico. Representa uma alternativa em estratégia invasiva 
(< 72 horas após a admissão). Naqueles que necessitam de 
procedimento invasivo de urgência/emergência (< 2 horas após 
a admissão), fondaparinux não é recomendado e, provavelmente, 
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Tabela 3. Anticoagulantes durante a angioplastia nas SCA.

Heparina não fracionada 70 a 100 UI/kg em bolus para atingir TCa entre 
250s e 300s se não utilizar inibidor da GIIb/IIIa 
50 a 70 UI/kg em bolus para atingir TCa entre 200s 
e 250s se utilizar inibidor da GIIb/IIIa 
Se paciente já em uso de heparina não fracionada: 
dose adicional (2000 a 5000 UI).

É fortemente recomendado não realizar a troca 
de anticoagulantes entre heparina não fracionada 
e enoxaparina durante a angioplastia, devido 
à anticoagulação excessiva e aumento de 
sangramento e mortalidade.

Enoxaparina Se a última dose foi administrada entre 8 e 
12 horas ou recebeu somente uma dose de 
enoxaparina: administrar 0,3 mg/kg endovenoso. 
Se última dose foi recebida em até 8 horas e 
administrado duas ou mais dose de enoxaparina: 
não administrar anticoagulante adicional.

Fondaparinux Se o anticoagulante inicial é fondaparinux, admi-
nistrar bolus de heparina não fracionada na dose de 
85 UI/kg ou 60 UI/kg se uso concomitante de ini-
bidor da glicoproteína IIb/IIIa e ajustes utilizando 
TCA (entre 250 e 300s se não utilizar inibidores da 
glicoproteína IIb/IIIa e entre 200 e 250s se utilizar 
inibidores da glicoproteína IIb/IIIa).

Fondaparinux não deve ser utilizado isoladamente 
em angioplastia. O acréscimo de heparina não 
fracionada durante o procedimento previne a 
trombose associada ao cateter, sem aparentemente 
incrementar o risco hemorrágico.

Bivalirudina 0,75 mg/kg em bolus, seguido de 1,75 mg/kg/h. 
Realizar TCA 5 minutos após o bolus. Administrar 
0,3 mg/kg se necessário.

Se paciente recebeu previamente heparina 
não fracionada, aguardar 30 minutos antes da 
administração.

Bivalirudina é um polipeptídeo sintético análogo à 
hirudina. Como não se liga às proteínas plasmáticas, seu efeito 
anticoagulante é mais previsível. Ao contrário das heparinas, 
não necessita de cofator para agir e pode inibir a trombina 
ligada ao coágulo. Apresenta eliminação renal e também por 
clivagem por meio de peptidases endógenas23. Ocorre elevação 
do TTPa, TCa, TP e tempo de trombina (TT) de acordo com o 
aumento da dose. Durante a angioplastia, pode ser monitorizado 
por meio do TCa e, posteriormente, do TTPa, mas seus níveis 
têm melhor correlação com o tempo de coagulação com adição 
de ecarina (ativador específico da protrombina derivado do 
veneno da víbora Echis carinatus) e esse parece ser o melhor 
método de monitorização nos pacientes em uso de inibidores 
diretos da trombina. A meia-vida é de aproximadamente 25 
minutos em pacientes com função renal normal e os parâmetros 
da coagulação retornam ao normal aproximadamente 1 hora 
após sua interrupção. Em pacientes com insuficiência renal 
moderada a grave (clearance entre 10 e 59 ml/min), a meia-
vida de eliminação aumenta para 34 a 57 minutos, podendo se 
estender até 3,5 horas em pacientes dependentes de diálise24. 
Os efeitos colaterais não hemorrágicos mais comuns são: 
dores nas costas (42%), dores em geral (15%), cefaleia (12%) 
e hipotensão (12%). Deve ser interrompido 3 horas antes de 
cirurgia de revascularização do miocárdio.

No estudo Bivalirudin Angioplasty Trial (BAT)25, 
publicado em 1995, bivalirudina foi comparada com heparina 
não fracionada em 4.098 pacientes submetidos à angioplastia 
após angina instável ou angina pós-infarto. Bivalirudina foi 
tão eficaz quanto heparina na prevenção de complicações 

Figura 1. Protocolo de tratamento antitrombótico conforme 
estratificação, nas SCA sem elevação de ST realizado no Hospital 
Israelita Albert Einstein (http://medicalsuite.einstein.br/pratica-
medica/Paginas/diretrizes-assistenciais.aspx).

heparina não fracionada ou bivalirudina são as melhores drogas 
nesta situação. Em SCACSST, mostrou benefício em pacientes 
que receberam trombolítico ou que não receberam terapia de 
reperfusão. Não apresenta indicação em angioplastia primária.

BivaliruDina

Bivalirudina pertence ao grupo dos inibidores diretos da 
trombina que se ligam e inativam um ou mais locais da molécula 
de trombina. O protótipo desse grupo é a hirudina, peptídeo de 
ocorrência natural que foi inicialmente extraída da saliva de uma 
sanguessuga (Hirudo medicinalis)20. Dois grandes estudos em SCA, 
GUSTO IIb21 e OASIS-222 encontraram modesto benefício com 
hirudina recombinante às custas de maior risco de sangramento.
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isquêmicas e ocorreu menor taxa de sangramento (3,8 vs. 
9,8%; p < 0,001). Esse estudo tem algumas limitações: foi 
realizado numa época em que não se utilizava tienopiridínicos 
ou inibidores da glicoproteína IIb/IIIa e a dose de heparina 
utilizada foi bem maior que as doses recomendadas atualmente.

Pacientes submetidos à angioplastia com SCA 
(aproximadamente 45%) ou doença arterial coronariana estável 
foram randomizados no estudo Randomized Evaluation of PCI 
Linking Angiomax to reduced Clinical Events (REPLACE-2)26 
para heparina não fracionada associada com inibidor da 
glicoproteína IIb/IIIa ou bivalirudina (7,2% desses pacientes 
receberam também inibidor da glicoproteína IIb/IIIa). 
Bivalirudina foi não inferior em relação aos eventos isquêmicos 
e esteve associada a menores índices de sangramento maior 
(2,4 vs. 4,1%; p < 0,001).

Bivalirudina foi testada em pacientes com SCASSST no 
estudo The Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage 
Strategy (ACUITY)27. Foram randomizados 13.819 pacientes em 
três grupos: heparina não fracionada ou enoxaparina associada 
com inibidor da glicoproteína IIb/IIIa; bivalirudina associada a 
inibidor glicoproteína IIb/IIIa; ou somente bivalirudina (9,1% dos 
pacientes desse último grupo receberam inibidor da glicoproteína 
IIb/IIIa). O uso de glicoproteína IIb/IIIa no grupo bivalirudina 
“isolada” era permitido em pacientes com isquemia grave 
progressiva antes da angiografia ou durante a angioplastia, se 
ocorressem complicações. Os desfechos compostos de isquemia 
em 30 dias (morte de qualquer etiologia, infarto do miocárdio 
ou revascularização não planejada) foram semelhantes nos três 
grupos, mas observou-se menor nível de sangramento maior no 
grupo que utilizou bivalirudina “isolada” em comparação com 
heparinas + inibidor da glicoproteína IIb/IIIa (3,0 vs. 5,7%; 
p < 0,001). Bivalirudina, nesse estudo, foi iniciada antes da 
angiografia com um bolus de 0,1 mg/kg e infusão de 0,25 mg/
kg/h. Se indicada angioplastia, era administrado bolus adicional 
de 0,5 mg/kg e aumentada a infusão para 1,75 mg/kg/h até 
o término do procedimento. O efeito antitrombótico não foi 
monitorizado.

O ACUITY também enfatiza a importância do 
pré-tratamento com clopidogrel nos pacientes que utilizam 
bivalirudina sem o uso concomitante de inibidores da 
glicoproteína IIb/IIIa. Nesses pacientes, ocorreu número maior 
de eventos isquêmicos quando tienopiridínicos não foram 
administrados antes da angiografia ou angioplastia.

No estudo The Hirulog and Early Reperfusion or 
Occlusion (HERO-2)28, bivalirudina foi comparada com 
heparina não fracionada em 17.073 pacientes com SCA com 
supradesnível do segmento ST que receberam estreptoquinase. 
Apesar da diminuição das taxas de reinfarto em 96 horas, 
não houve diferença de mortalidade e houve aumento de 
sangramento leve e moderado no grupo bivalirudina.

Em SCACSST e angioplastia primária, bivalirudina 
foi testada no estudo The Harmonizing Outcomes with 
Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction 
(HORIZONS-AMI)29. Foram randomizados 3.602 pacientes 

que se apresentaram com até 12 horas do início dos sintomas 
e foram submetidos à angioplastia primária para receber 
heparina associada com glicoproteína IIb/IIIa ou bivalirudina. 
Os pacientes randomizados para bivalirudina poderiam 
receber inibidor da glicoproteína IIb/IIIa somente se ocorresse 
no-reflow ou alta carga trombótica (o que aconteceu em 
7,5% dos pacientes). O número de eventos cardiovasculares 
adversos (morte, reinfarto, revascularização e acidente vascular 
cerebral) foi semelhante nos dois grupos, mas, no grupo 
que recebeu bivalirudina, as taxas de sangramento maior 
foram significativamente menores (4,9 vs. 8,3%; p < 0,001) 
e ocorreu menor mortalidade em 30 dias (2,1 vs. 3,1%; p = 
0,047), atribuída aos menores índices de sangramento. No 
grupo bivalirudina ocorreu aumento de trombose de stent 
nas primeiras 24 horas, mas, em 30 dias, as taxas foram 
semelhantes.

Em 2011, foi publicado o estudo ISAR-REACT 430, em 
que 1.721 pacientes com infarto do miocárdio sem supradesnível 
do segmento ST foram randomizados imediatamente antes 
da angioplastia para receber bivalirudina vs. heparina não 
fracionada associada com inibidor da glicoproteína IIb/IIIa. 
Nenhum paciente do grupo bivalirudina recebeu inibidor da 
glicoproteína IIb/IIIa e todos receberam 600 mg de clopidogrel 
antes da angioplastia. Não houve diferença no desfecho primário 
de morte, reinfarto extenso, necessidade de revascularização 
urgente ou sangramento maior. Por outro lado, ocorreu menos 
sangramento maior com bivalirudina (2,6 vs. 4,6%; p = 0,02).

É preciso ressaltar que o uso de inibidores de 
glicoproteína IIb/IIIa foi feito de forma diferente nos grupos 
heparina e bivalirudina nos principais ensaios clínicos, o que 
pode ter contribuído com os melhores índices de sangramento 
desse último. Nos estudos ACUITY e HORIZONS-AMI, 
o grupo heparina utilizou rotineiramente inibidores da 
glicoproteína IIb/IIIa, e o grupo bivalirudina recebeu inibidores 
da glicoproteína IIb/IIIa de forma seletiva e retardada.

Em 2014, foi publicado o polêmico estudo HEAT-PPCI31, 
que comparou bivalirudina vs. heparina não fracionada em 1.829 
pacientes com SCACSST submetidos à angioplastia primária. 
O inibidor da glicoproteína IIb/IIIa (abciximab) foi utilizado de 
forma seletiva nos dois grupos (13,5% no grupo bivalirudina e 
15,5% no grupo heparina) e ticagrelor foi o antiagregante mais 
utilizado em associação com ácido acetilsalicílico, seguido 
de prasugrel e clopidogrel. O desfecho composto primário de 
eficácia incluiu mortalidade, acidente cerebrovascular, reinfarto 
e necessidade de revascularização foi menor no grupo heparina 
(5,7% vs. 8,7%). Houve maior trombose de stent provável ou 
definitiva no grupo bivalirudina (3,4% vs. 0,9%) e não houve 
diferença de sangramento entre os grupos.

Este resultado negativo nos leva a questionar o possível 
benefício de menor sangramento e comparável eficácia da 
bivalirudina em relação à heparina verificada em estudos 
anteriores (principalmente se a utilização de inibidores da 
glicoproteína IIb/IIIa for seletiva), e se seu elevado custo 
justifica sua utilização rotineira atualmente.



38 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2014

Pesaro AEP et al./Anticoagulação na síndrome coronária aguda
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):31-39

novoS anticoagulanteS em inveStigação

Diversos outros anticoagulantes foram testados 
em estudos clínicos em pacientes com SCA recente em 
associação com aspirina ou aspirina + inibidor do ADP 
por um período de 6 meses, iniciando geralmente após a 
estabilização do quadro, objetivando redução adicional 
de eventos isquêmicos. Apixabana32,33, darexabana34, 
dabigatrana35 e vorapaxar36 foram testados desta forma sem 
resultados positivos.

Otamixabana, um inibidor do fator Xa para uso 
endovenoso, foi comparado com heparina não fracionada na 
fase aguda de SCASSST em grande estudo que incluiu 13.229 
pacientes em estratégia invasiva. Não se verificou maior 
eficácia anti-isquêmica e ocorreu mais sangramento no grupo 
que recebeu otamixabana.

Somente rivaroxabana demonstrou potencial para o 
uso nos primeiros meses após um quadro de SCA, passada 
a fase aguda. No estudo ATLAS 237, a eficácia e segurança 
da rivaroxabana foi avaliada em 15.526 pacientes após SCA 
(média de 4,7 dias após o início do evento) que receberam 
rivaroxabana (2,5 mg ou 5 mg duas vezes/dia por um 
período médio de 13 meses) ou placebo. As duas doses 
de rivaroxabana reduziram o desfecho primário de morte 
cardiovascular/infarto e AVC às custas de maiores taxas 
de sangramento maior e sangramento intracraniano, mas 
não de sangramento fatal. A dose de 2,5 mg duas vezes 
ao dia apresentou o melhor perfil de risco/benefício, com 
diminuição de mortalidade total de 32%. Apesar destes 
resultados, rivaroxabana não foi aprovada pelo FDA nesta 
situação até o presente momento.

concluSão

A combinação de anticoagulantes e antiagregantes em 
SCA é altamente eficaz na redução de risco cardiovascular 
e morte. Entretanto, o risco hemorrágico inerente a esses 
tratamentos é uma preocupação constante.

O tratamento das SCA está em contínua evolução, 
com a inclusão de novas drogas que objetivam maior 
eficácia anti-isquêmica e menores índices de sangramento. A 
utilização de adequada estratégia terapêutica anticoagulante 
e individualização do tratamento, considerando as diversas 
apresentações de SCA e perfis de risco dos pacientes, é essencial 
para oferecer o melhor tratamento disponível.

referênciaS

 1. Eikelboom JW, Anand SS, Malmberg K, Weitz JI, Ginsberg JS, Yu-
suf S. Unfractionated heparin and low-molecular-weight heparin in 
acute coronary syndrome without ST elevation: a meta-analysis. Lan-
cet. 2000;355(9219):1936-42. PMID: 10859038 DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/S0140-6736(00)02324-2

 2. Low-molecular-weight heparin during instability in coronary artery disease, 
Fragmin during Instability in Coronary Artery Disease (FRISC) study 
group. Lancet. 1996;347(9001):561-8. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/
S0140-6736(96)91270-2

 3. Moscucci M, Fox KA, Cannon CP, Klein W, López-Sendón J, Mon-
talescot G, et al. Predictors of major bleeding in acute coronary 
syndromes: the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). 
Eur Heart J. 2003;24(20):1815-23. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/
S0195-668X(03)00485-8

 4. Segev A, Strauss BH, Tan M, Constance C, Langer A, Goodman SG; 
Canadian Acute Coronary Syndromes Registries Investigators. Predictors 
and 1-year outcome of major bleeding in patients with non-ST-elevation 
acute coronary syndromes: insights from the Canadian Acute Coronary 
Syndrome Registries. Am Heart J. 2005;150(4):690-4. PMID: 16209967 
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2004.11.012

 5. Rao SV, Jollis JG, Harrington RA, Granger CB, Newby LK, Ar-
mstrong PW, et al. Relationship of blood transfusion and clinical 
outcomes in patients with acute coronary syndromes. JAMA. 
2004;292(13):1555-62. PMID: 15467057 DOI: http://dx.doi.
org/10.1001/jama.292.13.1555

 6. Silvain J, Beygui F, Barthélémy O, Pollack C Jr, Cohen M, Zeymer U, 
et al. Efficacy and safety of enoxaparin versus unfractionated heparin 
during percutaneous coronary intervention: systematic review and 
meta-analysis. BMJ. 2012;344:e553. DOI: http://dx.doi.org/10.1136/
bmj.e553

 7. Murphy SA, Gibson CM, Morrow DA, Van de Werf F, Menown IB, Goo-
dman SG, et al. Efficacy and safety of the low-molecular weight heparin 
enoxaparin compared with unfractionated heparin across the acute coronary 
syndrome spectrum: a meta-analysis. Eur Heart J. 2007;28(17):2077-86. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehm224

 8. Cohen M, Demers C, Gurfinkel EP, Turpie AG, Fromell GJ, Goodman S, 
et al. A comparison of low-molecular-weight heparin with unfractionated 
heparin for unstable coronary artery disease. Efficacy and Safety of Sub-
cutaneous Enoxaparin in Non-Q-Wave Coronary Events Study Group. 
N Engl J Med. 1997;337(7):447-52. DOI: http://dx.doi.org/10.1056/
NEJM199708143370702

 9. Antman EM, McCabe CH, Gurfinkel EP, Turpie AG, Bernink PJ, Salein 
D, et al. Enoxaparin prevents death and cardiac ischemic events in unstable 
angina/non-Q-wave myocardial infarction. Results of the thrombolysis in 
myocardial infarction (TIMI) 11B trial. Circulation. 1999;100(15):1593-
601. PMID: 10517729 DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.100.15.1593

10. Ferguson JJ, Califf RM, Antman EM, Cohen M, Grines CL, Goodman S, et 
al.; SYNERGY Trial Investigators. Enoxaparin vs unfractionated heparin in 
high-risk patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes 
managed with an intended early invasive strategy: primary results of the 
SYNERGY randomized trial. JAMA. 2004;292(1):45-54. PMID: 15238590

11. Antman EM, Morrow DA, McCabe CH, Murphy SA, Ruda M, Sadowski 
Z, et al.; ExTRACT-TIMI 25 Investigators. Enoxaparin versus unfractio-
nated heparin with fibrinolysis for ST-elevation myocardial infarction. N 
Engl J Med. 2006;354(14):1477-88. PMID: 16537665 DOI: http://dx.doi.
org/10.1056/NEJMoa060898

12. Weitz JI, Hirsh J, Samama MM. New anticoagulant drugs: the Seventh ACCP 
Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004;126(3 
Suppl):265S-86S. DOI: http://dx.doi.org/10.1378/chest.126.3_suppl.265S

13. Simoons ML, Bobbink IW, Boland J, Gardien M, Klootwijk P, Lensing 
AW, et al.; PENTUA Investigators. A dose-finding study of fondaparinux 
in patients with non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: the 
Pentasaccharide in Unstable Angina (PENTUA) Study. J Am Coll Cardiol. 
2004;43(12):2183-90. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2004.02.051

14. Bijsterveld NR, Moons AH, Boekholdt SM, van Aken BE, Fennema H, 
Peters RJ, et al. Ability of recombinant factor VIIa to reverse the antico-
agulant effect of the pentasaccharide fondaparinux in healthy volunteers. 
Circulation. 2002;106(20):2550-4. PMID: 12427650 DOI: http://dx.doi.
org/10.1161/01.CIR.0000038501.87442.02

15. Yank V, Tuohy CV, Logan AC, Bravata DM, Staudenmayer K, Eisenhut R, 
et al. Systematic review: benefits and harms of in-hospital use of recombinant 
factor VIIa for off-label indications. Ann Intern Med. 2011;154(8):529-40. 
DOI: http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-154-8-201104190-00004

16. Silva FMF, Pesaro AEP, Makdisse MRP, Katz M, Serrano Júnior CV. 
Novos anticoagulantes em síndrome coronária aguda. Educ Contin Saúde 
Einstein. 2012;10(1):30-5.



39Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2014

Pesaro AEP et al./Anticoagulação na síndrome coronária aguda
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):31-39

17. Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic Syndromes In-
vestigators; Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, Afzal R, Pogue J, Granger 
CB, et al. Comparison of fondaparinux and enoxaparin in acute coronary 
syndromes. N Engl J Med. 2006;354(14):1464-76. PMID: 16537663

18. Yusuf S, Mehta SR, Chrolavicius S, Afzal R, Pogue J, Granger CB, Budaj 
A, et al.; OASIS-6 Trial Group. Effects of fondaparinux on mortality 
and reinfarction in patients with acute ST-segment elevation myocardial 
infarction: the OASIS-6 randomized trial. JAMA. 2006;295(13):1519-30. 
PMID: 16537725 DOI: http://dx.doi.org/10.1001/jama.295.13.joc60038

19. FUTURA/OASIS-8 Trial Group; Jolly SS, Mehta SR, Afzal R, Xavier D, 
Rupprecht HJ, et al. Low-dose vs standard-dose unfractionated heparin for 
percutaneous coronary intervention in acute coronary syndromes treated 
with fondaparinux: the FUTURA/OASIS-8 randomized trial. JAMA. 
2010;304(12):1339-49. PMID: 20805623 DOI: http://dx.doi.org/10.1001/
jama.2010.1320

20. Lefkovits J, Topol EJ. Direct thrombin inhibitors in cardiovascular medi-
cine. Circulation. 1994;90(3):1522-36. PMID: 8087958 DOI: http://dx.doi.
org/10.1161/01.CIR.90.3.1522

21. A clinical trial comparing primary coronary angioplasty with tissue 
plasminogen activator for acute myocardial infarction. The Global Use 
of Strategies to Open Occluded Coronary Arteries in Acute Coronary 
Syndromes (GUSTO IIb) Angioplasty Substudy Investigators. N Engl J 
Med. 1997;336(23):1621-8. PMID: 9173270

22. Effects of recombinant hirudin (lepirudin) compared with heparin on death, 
myocardial infarction, refractory angina, and revascularisation procedures 
in patients with acute myocardial ischaemia without ST elevation: a ran-
domised trial. Organisation to Assess Strategies for Ischemic Syndromes 
(OASIS-2) Investigators. Lancet. 1999;353(9151):429-38. PMID: 9989712

23. Robson R, White H, Aylward P, Frampton C. Bivalirudin pharmacokinetics 
and pharmacodynamics: effect of renal function, dose, and gender. Clin 
Pharmacol Ther. 2002;71(6):433-9. PMID: 12087346 DOI: http://dx.doi.
org/10.1067/mcp.2002.124522

24. Lui HK. Dosage, pharmacological effects and clinical outcomes for biva-
lirudin in percutaneous coronary intervention. J Invasive Cardiol. 2000;12 
Suppl F:41F-52.

25. Bittl JA, Strony J, Brinker JA, Ahmed WH, Meckel CR, Chaitman BR, et 
al. Treatment with bivalirudin (Hirulog) as compared with heparin during 
coronary angioplasty for unstable or postinfarction angina. Hirulog An-
gioplasty Study Investigators. N Engl J Med. 1995;333(12):764-9. PMID: 
7643883 DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199509213331204

26. Lincoff AM, Bittl JA, Harrington RA, Feit F, Kleiman NS, Jackman JD, et 
al.; REPLACE-2 Investigators. Bivalirudin and provisional glycoprotein 
IIb/IIIa blockade compared with heparin and planned glycoprotein IIb/
IIIa blockade during percutaneous coronary intervention: REPLACE-2 
randomized trial. JAMA. 2003;289(7):853-63. PMID: 12588269 DOI: 
http://dx.doi.org/10.1001/jama.289.7.853

27. Stone GW, McLaurin BT, Cox DA, Bertrand ME, Lincoff AM, Moses JW, 
et al.; ACUITY Investigators. Bivalirudin for patients with acute coronary 
syndromes. N Engl J Med. 2006;355(21):2203-16. PMID: 17124018 DOI: 
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa062437

28. White H. Hirulog and Early Reperfusion or Occlusion (HERO)-2 Trial 
Investigators. Thrombin-specific anticoagulation with bivalirudin versus 
heparin in patients receiving fibrinolytic therapy for acute myocardial in-
farction: the HERO-2 randomised trial. Lancet. 2001;358(9296):1855-63. 
PMID: 11741625 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(01)06887-8

29. Stone GW, Witzenbichler B, Guagliumi G, Peruga JZ, Brodie BR, Dudek 
D, et al.; HORIZONS-AMI Trial Investigators. Bivalirudin during primary 
PCI in acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2008;358(21):2218-30. 
PMID: 18499566 DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa0708191

30. Kastrati A, Neumann FJ, Schulz S, Massberg S, Byrne RA, Ferenc M, et 
al.; ISAR-REACT 4 Trial Investigators. Abciximab and heparin versus 
bivalirudin for non-ST-elevation myocardial infarction. N Engl J Med. 
2011;365(21):1980-9. PMID: 22077909 DOI: http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1109596

31. Shahzad A, Kemp I, Mars C, Wilson K, Roome C, Cooper R, et al.; for 
the HEAT-PPCI trial investigators. Unfractionated heparin versus biva-
lirudin in primary percutaneous coronary intervention (HEAT-PPCI): 
an open-label, single centre, randomised controlled trial. Lancet. 2014; 
pii: S0140-6736(14)60924-7. [Epub ahead of print]. DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/S0140-6736(14)60924-7

32. APPRAISE Steering Committee and Investigators; Alexander JH, Becker 
RC, Bhatt DL, Cools F, Crea F, Dellborg M, et al. Apixaban, an oral, di-
rect, selective factor Xa inhibitor, in combination with antiplatelet therapy 
after acute coronary syndrome: results of the Apixaban for Prevention 
of Acute Ischemic and Safety Events (APPRAISE) trial. Circulation. 
2009;119(22):2877-85. DOI: http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIO-
NAHA.108.832139

33. Alexander JH, Lopes RD, James S, Kilaru R, He Y, Mohan P, et al.; AP-
PRAISE-2 Investigators. Apixaban with antiplatelet therapy after acute 
coronary syndrome. N Engl J Med. 2011;365(8):699-708. PMID: 21780946 
DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1105819

34. Steg PG, Mehta SR, Jukema JW, Lip GY, Gibson CM, Kovar F, et 
al.; RUBY-1 Investigators. RUBY-1: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial of the safety and tolerability of the novel oral factor 
Xa inhibitor darexaban (YM150) following acute coronary syndrome. Eur 
Heart J. 2011;32(20):2541-54. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/
ehr334

35. Oldgren J, Budaj A, Granger CB, Khder Y, Roberts J, Siegbahn A, et 
al.; RE-DEEM Investigators. Dabigatran vs. placebo in patients with 
acute coronary syndromes on dual antiplatelet therapy: a randomized, 
double-blind, phase II trial. Eur Heart J. 2011;32(22):2781-9. DOI: http://
dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehr113

36. Tricoci P, Huang Z, Held C, Moliterno DJ, Armstrong PW, Van de Werf 
F, et al.; TRACER Investigators. Thrombin-receptor antagonist vorapaxar 
in acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2012;366(1):20-33. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1109719

37. Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, Bassand JP, Bhatt DL, Bode C, et 
al.; ATLAS ACS 2-TIMI 51 Investigators. Rivaroxaban in patients with 
a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med. 2012;366(1):9-19. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1112277



40 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2014

Fenelon G et al./Análise crítica dos estudos com os novos anticoagulantes
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):40-46

Os eventos tromboembólicos são complicações significativas da 

fibrilação atrial (FA) e podem ser prevenidos com a anticoagulação 

oral plena. A varfarina reduz em 64% o risco de tromboembolismo, 

no entanto, a dificuldade no seu manejo clínico motivou a busca 

por novos anticoagulantes orais (NOACs). Os NOACs inibem 

especificamente um único fator na cascata da coagulação, 

têm meia vida curta, efeito previsível e estável, dispensam 

monitorização e interagem pouco com alimentos e medicamentos. 

Os estudos RE-LY, ROCKET-AF, ARISTOTLE e ENGAGE AF-

TIMI 48 compararam a varfarina com a dabigratana, rivaroxabana, 

apixabana e edoxabana, respectivamente, e evidenciaram que os 

NOACS são equivalentes (dabigatrana 110 mg, rivaroxabana, 

edoxabana) ou superiores (dabigatrana 150 mg, apixabana) à 

varfarina na prevenção de tromboembolismo sistêmico ou AVC 

em pacientes com FA não valvar. Ademais, apresentam índices 

de hemorragias intracranianas substancialmente menores do que 

a varfarina. Já a apixabana foi superior à aspirina na prevenção 

de AVC, com os mesmos índices de sangramento. Os NOACs 

não devem ser usados em gestantes, crianças, e em pacientes 

com estenose mitral significativa, próteses valvares ou função 

renal muito deprimida. Porém, podem ser usados nos cenários de 

cardioversão e ablação da FA. Ainda não há estudos comparativos 

entre os diversos NOACs, nem consenso de quando recomendar 

a troca da varfarina em pacientes com RNI estável. Cerca de 50% 

dos pacientes com FA e indicação de anticoagulação não recebem 

terapia anticoagulante. Portanto, com advento dos NOACs, a 

expectativa é reduzir essa parcela, diminuindo a incidência de 

fenômenos tromboembólicos na FA.
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Thromboembolic events are important complications of atrial 

fibrillation (AF) and can be prevented by oral anticoagulation. 

Warfarin reduces by 64% the risk of thromboembolism, 

however, the difficulties in its clinical management prompted 

the search for novel oral anticoagulants (NOACs). The NOACs 

specifically inhibit a single factor in the coagulation cascade, 

have a short half-life, predictable and stable effect, do not require 

monitoring and have minor interactions with food and drugs. 

The RE-LY, ROCKET-AF, ARISTOTLE and ENGAGE AF-

TIMI 48 trials compared warfarin to dabigatran, rivaroxaban, 

apixaban and edoxaban, respectively, and showed that NOACS 

are equivalent (110 mg dabigatran, rivaroxaban, edoxaban) or 

superior (dabigatran 150 mg, apixaban) to warfarin in preventing 

stroke or systemic embolism in patients with nonvalvular AF. 

Furthermore, they are associated with substantially lower levels 

of intracranial bleeding than warfarin. Apixaban was superior 

to aspirin in preventing strokes, with the same rate of bleeding. 

The NOACs should not be used in pregnant women, children, 

and patients with significant mitral stenosis, prosthetic valves 

or impaired renal function. However, these novel drugs can be 

used in the scenarios of cardioversion and AF ablation. There 

are no studies comparing individual NOACs or consensus about 

switching patients on warfarin with stable INR. Approximately 

50% of patients with AF and recommendation for anticoagulation 

do not receive anticoagulant therapy. Therefore, with the advent 

of NOACs, the expectation is to improve this figure, ultimately 

decreasing the incidence of thromboembolic events in AF.
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A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca sustenta-
da mais frequente, afetando 1 a 2% da população1,2. 
Embora possa acometer pacientes jovens, a FA é 

mais prevalente no idoso, atingindo aproximadamente 10% 
da população acima dos 80 anos. Além de estar associada 
a maior morbidade e mortalidade, a FA pode resultar em 
complicações significativas. Dentre elas, a mais frequente 
é o desenvolvimento ou agravamento da disfunção ven-
tricular e insuficiência cardíaca, denominado de taqui-
cardiomiopatia, porém, a mais temida são os fenômenos 
tromboembólicos, principalmente cerebrais2. O acidente 
vascular cerebral (AVC) isquêmico secundário à FA, que 
pode ser a primeira manifestação clínica da arritmia, é mais 
grave, comumente resultando em sequelas e incapacitação 
para o trabalho, acarretando pesados custos sociais e eco-
nômicos3. Todavia, nos pacientes com FA e fatores de risco 
(aferidos pelos escores CHADS2 e CHA2DS2VASc), os 
eventos tromboembólicos podem ser prevenidos de maneira 
bastante eficaz por meio da anticoagulação oral plena4. 
Evidências sólidas apontam redução de 64% no risco de 
tromboembolismo nos pacientes adequadamente tratados 
com varfarina.

Não obstante sua elevada eficácia, a varfarina é 
um fármaco de difícil manejo clínico. A manutenção da 
faixa terapêutica ideal (RNI entre 2,0 e 3,0) é muitas vezes 
desafiadora, requerendo frequentes ajustes na dosagem. 
A acentuada flutuação nos níveis de anticoagulação se 
deve às múltiplas interações da varfarina com alimentos, 
medicamentos, álcool e também a características farma-
cocinéticas do fármaco e peculiaridades genéticas indivi-
duais4. Dessa forma, é necessário aferir constantemente 
a taxa de anticoagulação, porque níveis baixos reduzem 
a proteção contra fenômenos tromboembólicos, ao passo 
que níveis elevados aumentam o risco de sangramento. 
Como consequência desses fatores, a varfarina é utilizada 
em apenas metade dos pacientes com FA e indicação de 
anticoagulação oral5. A subutilização da varfarina atinge 
principalmente os idosos com FA, população em risco 
elevado de eventos tromboembólicos e que teria grandes 
benefícios com a anticoagulação oral.

As limitações da varfarina - há mais de meio século 
como única droga disponível - motivaram a busca por 
novos fármacos anticoagulantes, culminando com o recente 
lançamento dos bloqueadores da trombina (dabigatrana) ou 
do fator Xa (rivaroxabana, apixabana, edoxabana), além de 
outros em desenvolvimento6. Esses novos anticoagulantes orais 
(NOACs) vêm revolucionando a prevenção dos fenômenos 
tromboembólicos em pacientes com FA. Afora demonstrarem 
eficácia igual ou superior à varfarina, os NOACs não necessitam 
monitoração ou ajustes de dose, facilitando sobremaneira 
o manejo clínico da anticoagulação oral. Este artigo revisa 
brevemente as características dos NOACs, os principais ensaios 
clínicos que documentaram sua eficácia e segurança, e discute 
as implicações clínicas desses estudos.

caracteríSticaS PrinciPaiS DoS novoS 
anticoagulanteS

Os NOACs possuem diferenças marcantes em relação 
à varfarina (Tabela 1)4,6,7. Enquanto a varfarina bloqueia 
a síntese de múltiplos fatores da coagulação, os NOACs 
inibem especificamente apenas um (Figura 1). O início de 
ação dos NOACs é rápido, ocorrendo em torno de 2 horas, 
e a meia vida é curta. Portanto, aderência é fundamental no 
tratamento com NOACs, pois o esquecimento de uma ou 
duas doses pode interferir significativamente nos níveis de 
anticoagulação. Os efeitos anticoagulantes dos NOACs são 
bastante previsíveis e estáveis, dispensando monitorização 
rotineira com RNI ou outros parâmetros. Essa característica 
ainda provoca inquietação em alguns médicos, vez que não é 
possível aferir laboratorialmente com precisão se o paciente 
está anticoagulado ou aderindo ao tratamento. Em situações 
especiais, como cirurgias de urgência, o tempo de trombina 
pode ser utilizado para avaliar o nível de anticoagulação 
com a dabigatrana. A fim de preencher essa lacuna, testes 
laboratoriais específicos estão em desenvolvimento. Uma 
grande vantagem dos NOACs é que a interação com alimentos 
e medicamentos é pouco significativa. Não é preciso fazer 
modificações na dieta habitual do paciente e alterações 
na dose dos NOACs devido a uso concomitante de outros 
medicamentos raramente são necessárias. Porém, interações 
relevantes são observadas com fármacos que atuam fortemente 
sobre o citocromo CYP3A e/ou a glicoproteína P (ex. 
cetoconazol, rifampicina). Contrariamente aos antagonistas 
da vitamina K (varfarina), os NOACs ainda não possuem 
antídoto específico, embora estejam em desenvolvimento. 
Devido à sua meia vida curta, a suspensão dos NOACs e 
a instauração de medidas de suporte são suficientes para 
controlar a maioria dos quadros hemorrágicos. Em situações 
mais graves, o concentrado de complexo protrombínico 
ativado pode ser administrado para atenuar os efeitos dos 
inibidores do fator Xa. Já para os inibidores diretos da 
trombina (dabigatrana), a diálise é efetiva.

Os NOACs possuem algumas diferenças entre si 
que merecem ser destacadas por suas implicações clínicas 
(Tabela 2)4,6,7. A começar pelo mecanismo de ação, com 
a dabigatrana sendo inibidora direta da trombina e os 
demais (rivaroxabana, apixabana e edoxabana) inibidores 
do fator Xa. A posologia também é variável: dabigatrana 
e apixabana são administradas em duas tomadas diárias, 
enquanto a rivaroxabana e a edoxabana em dose única. De 
suma importância é a eliminação renal: a dabigatrana é a 
mais dependente, sendo 80% excretada pelos rins, contra 
cerca de 1/3 para a rivaroxabana e a apixabana. A função 
renal deve ser monitorada com atenção nos pacientes em 
uso de NOACs, especialmente os mais idosos. Os NOACs 
são contraindicados na insuficiência renal grave e devem ser 
administrados em doses mais baixas quando o clearance de 
creatinina for reduzido.
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Tabela 1. Diferenças entre a varfarina e os novos anticoagulantes (NOACs).
Medicamento Varfarina NOACs*

Início de ação Lento Rápido

Dose Variável Fixa

Interação com alimentos Sim Não

Interação com fármacos Muitos Poucos

Necessidade de monitorização Sim Não

Meia vida Longa Curta

Presença de antídoto Sim Não
* Novos anticoagulantes orais (dabigatrana, rivaroxabana, apixabana e edoxabana).

Figura 1. Local de ação dos anticoagulantes na cascata de anti-
coagulação.

novoS anticoagulanteS contra varfarina

Os NOACs foram comparados com a varfarina na 
prevenção do tromboembolismo sistêmico e AVC por grandes 
ensaios clínicos controlados e randomizados (Tabela 3). Esses 
estudos forneceram as evidências científicas que embasaram as 
indicações atuais desses fármacos como alternativas seguras e 
eficazes à varfarina para prevenção de fenômenos tromboem-
bólicos em pacientes com FA.

Dabigatrana
A dabigatrana foi comparada com a varfarina no estudo 

RELY8, que incluiu cerca de 18.000 pacientes portadores de 
fibrilação atrial paroxística ou permanente, com idade acima 
de 75 anos ou com idade abaixo, mas com mais de um fator 
de risco associado (insuficiência cardíaca, diabetes, hiperten-
são arterial ou história prévia de AVC). A varfarina em doses 
ajustadas pelo RNI foi comparada à dabigatrana nas posologias 
de 110 mg e 150 mg duas vezes ao dia. O estudo foi aberto, ba-

seado na intenção de tratar e três anos de seguimento. O ensaio 
foi de não inferioridade, ou seja, desenhado para demonstrar 
que a dabigatrana possui eficácia e segurança equivalentes à 
varfarina. O CHADS2 médio da amostra foi 2,3. Já o tempo na 
faixa terapêutica para o grupo varfarina foi de 64%.

A taxa anual de acidente vascular cerebral ou embolia 
sistêmica foi de 1,71% para a varfarina e 1,54% para a dabi-
gatrana 110 mg (risco relativo 0,90; IC 95% variando entre 
0,74 e 1,10) e 1,11% para dose de 150 mg (risco relativo 0,65; 
IC 95% 0,52-0,81). Já a hemorragia intracraniana foi menos 
frequente em ambas as doses de dabigatrana, 150 mg (0,10%) 
e 110 mg (0,12%) do que com a varfarina (0,38%) (p < 0,001 
para ambas as doses). Sangramentos maiores foram observados 
em 3,57% no grupo varfarina e em 2,8% com dabigatrana 110 
mg (p = 0,003) e 3,22% com dabigatrana 150 mg (p = 0,31). 
Esses achados indicaram que, na dose de 110 mg, a dabigatrana 
foi equivalente à varfarina na prevenção do tromboembolismo 
sistêmico, porém, com menores taxas de sangramento. Já na 
dose de 150 mg, a dabigatrana foi superior à varfarina na pre-
venção de tromboembolismo sistêmico e AVC isquêmico, mas 
com taxas de sangramento semelhantes. A dabigatrana, na dose 
de 150 mg, foi o primeiro fármaco a demonstrar superioridade 
em relação à varfarina.

A dabigatrana foi bem tolerada, contudo, dispepsia foi 
mais frequente (11%), motivando muitas vezes a interrupção 
do fármaco. Foi observada tendência a maior risco de infarto 
do miocárdio no grupo dabigatrana (0,82% e 0,81%) em re-
lação à varfarina (0,64% ao ano; p = 0,09 e 0,12). A menor 
proteção da dabigatrana em relação à varfarina no tocante ao 
infarto do miocárdio ainda é motivo de controvérsia. Todavia, 
análises recentes sugerem que a dabigatrana aumenta esse risco, 
especialmente nos pacientes que estão trocando a varfarina 
pela dabigatrana9. Esse efeito não foi observado em pacientes 
iniciando a anticoagulação com dabigatrana, ou seja, naqueles 
que não faziam uso da varfarina.

Rivaroxabana
O estudo ROCKET-AF10 comparou a rivaroxabana com a 

varfarina (ajustada pelo RNI) na prevenção de tromboembolismo 
sistêmico e AVC em 14.264 pacientes com fibrilação atrial não 
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Tabela 2. Características farmacológicas nos novos anticoagulantes.
Dabigratana Rivaroxabana Apixabana Edoxabana

Alvo de inibição IIa (trombina) Xa Xa Xa

Biodisponibilidade,% 3-7 ~66a ~50 62

Tempo de Cmax, h 1-2 2-4 3-4 1-2

Meia vida, h 12-17 5-13b ~12 6-11c

Eliminação renal, % do clearance total 80 36 27 49

Ligação proteica, % 35 > 90 87 40-59
Cmax: Concentração máxima; a Biodisponibilidade de 66% na dose de 20 mg em jejum, > 66% se administrada com alimentos; b Cinco 
a 9 horas em pacientes sadios com idade de 20-40 anos e 11-13 horas em idosos; c Seis a 9 horas para dose única de 10-150 mg e 
9-10 horas para doses múltiplas de 60-120 mg.

Tabela 3. Resumo dos ensaios clínicos que compararam a varfarina com os novos anticoagulantes.
Estudo RE-LY ROCKET-AF ARISTOTLE ENGAGE AF-TIMI 48

Pacientes (n) 18.000 14.264 18.201 21.105

Desenho estudo PROBE Duplo cego Duplo cego Duplo cego

CHADS 2 Médio 2,3 3,5 2,1 2,8

Droga Dabigatrana x varfarina Rivaroxabana x varfarina Apixabana x varfarina Edoxabana x varfarina

Dose (mg)/Uso 110-150/12/12h 20 (15*)/1x/dia 5 (2,5*)/12/12h 60* (30*)/1x/dia

% Redução risco AVCI, 
(valor p)

24 (0,03)a 6 (0,581) 8 (0,42) 0 (0,97)a

% Redução risco SIC, 
(valor p)

59 (< 0,001)a 33 (0,02) 58 (< 0,001) 53 (< 0,001)a

% Redução risco Morte, 
(valor p)

12 (< 0,051)a 8 (0,15) 11 (0,047) 8 (0,08)a

AVCI: Acidente vascular cerebral isquêmico; SIC: Sangramento intracraniano; a Comparação com a dose maior de dabigatrana ou 
edoxabana. * Dose ajustada de acordo com eliminação da droga; ** Máximo de 10% com escore de CHADS2 de 2. PROBE: Estudo, 
prospectivo, randomizado, aberto (open label) e de avaliação cega.

valvar e fatores de risco para tromboembolismo. A dose de rivaro-
xabana avaliada foi 20 mg uma vez ao dia (15 mg para pacientes 
com clearance renal entre 30-49 ml/min). O estudo foi duplo-cego 
e com critérios de não inferioridade. O CHADS2 médio da popu-
lação foi 3,5, o mais elevado de todos os estudos. Os resultados 
foram analisados pelo protocolo (pacientes efetivamente tomando 
a medicação de acordo com o protocolo) e pela intenção de tratar 
(incluindo todos os pacientes randomizados para a medicação).

A análise pelo protocolo mostrou taxa de tromboembolis-
mo sistêmico e AVC de 1,7% ao ano para a rivaroxabana contra 
2,2% com a varfarina (p < 0,001 para não inferioridade). Na aná-
lise pela intenção de tratar, essas cifras foram 2,1% ao ano para a 
rivaroxabana contra 2,4% com a varfarina no grupo da varfarina 
(p < 0,001 para não inferioridade; p = 0,12 para superioridade). 
A ocorrência de eventos hemorrágicos foi similar em ambos os 
grupos, mas a de sangramentos intracranianos foi menor com a 
rivaroxabana em comparação com a varfarina (0,5% vs. 0,7%; 
p = 0,02). A rivaroxabana foi bem tolerada, não apresentando 
diferenças na taxa de efeitos colaterais em relação à varfarina.

Os resultados do ROCKET-AF indicam que a rivaro-
xabana é equivalente à varfarina na prevenção de fenômenos 
tromboembólicos. A ausência de superioridade da rivaroxabana 
em relação à varfarina no ROCKET-AF tem sido atribuída 
a limitações metodológicas, como a transição abrupta para 
a varfarina ao final do estudo e também a características da 
população avaliada6. Estudos adicionais são necessários para 
esclarecer essa questão. Embora com taxa de sangramento 
global similar à varfarina, a rivaroxabana se mostrou capaz de 
reduzir significativamente os mais graves, particularmente os 
intracranianos.

Apixabana
O estudo ARISTOTLE11 comparou apixabana com a 

varfarina (dose ajustada pelo RNI) na prevenção de tromboem-
bolismo sistêmico e AVC em 18.201 pacientes com fibrilação 
atrial e ao menos um fator de risco adicional para AVC. A dose 
avaliada foi 5 mg duas vezes ao dia. O estudo foi duplo cego e 
de não inferioridade. O CHADS2 médio da população foi 2,1. 
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A ocorrência de tromboembolismo ou AVC foi de 1,27% ao 
ano para a apixabana contra 1,60% com a varfarina (p < 0,001 
para não inferioridade; p < 0,01 para superioridade), mas não 
houve diferença na taxa de AVC isquêmico ou de causa inde-
terminada (p = 0,42). Já os eventos hemorrágicos foram menos 
frequentes com a apixabana (2,13% vs. 3,09%; p < 0,001), 
incluindo os sangramentos intracranianos (0,24% vs. 0,47%; 
p < 0,001). Digno de nota, a mortalidade total foi menor com 
a apixabana (3,52% vs. 3,94%; p = 0,047). A apixabana foi 
bem tolerada e a ocorrência de efeitos adversos foi similar à 
observada com a varfarina.

Os resultados do ARISTOTLE indicam que a apixabana 
é superior à varfarina na prevenção fenômenos tromboembóli-
cos e com menores taxas de sangramento e mortalidade total. 
A apixabana é o primeiro fármaco a demonstrar redução de 
mortalidade em relação à varfarina.

Edoxabana
O estudo ENGAGE AF12 comparou edoxabana à varfa-

rina (dose ajustada pelo RNI) na prevenção fenômenos trom-
boembólicos em 21.105 pacientes com FA não valvar e escore 
CHADS2 igual ou superior a 2. Foram avaliadas duas dosagens 
de edoxabana (60 mg e 30 mg uma vez ao dia). O estudo foi 
duplo-cego e com critérios de não inferioridade. O CHADS2 
médio da amostra foi 2,8. Na dose de 60 mg, a taxa de AVC ou 
tromboembolismo sistêmico foi 1,18% para a edoxabana contra 
1,50% com a varfarina (p < 0,001 para não inferioridade). Os 
eventos hemorrágicos maiores foram 20% menos frequentes 
com a edoxabana (p < 0,001 para superioridade). Na dose de 
30 mg, a taxa de AVC ou tromboembolismo sistêmico foi 
1,61% para a edoxabana contra 1,50% com a varfarina (p = 
0,005 para não inferioridade), enquanto sangramentos maio-
res foram reduzidos em 53% no grupo edoxabana (p < 0,001 
para superioridade). O fármaco foi bem tolerado, não havendo 
diferenças entre os grupos na incidência de efeitos colaterais.

Esses achados apontam que ambas as doses de edo-
xabana são não inferiores à varfarina na prevenção de trom-
boembolismo e AVC, sendo que foi observada tendência de 
superioridade com a dose de 60 mg. A edoxabana, nas doses 
de 30 mg e 60 mg, se mostrou capaz de reduzir significativa-
mente os sangramentos em relação à varfarina, incluindo os 
intracranianos, porém, esse efeito foi mais acentuado com a 
dose mais baixa (30 mg).

novoS anticoagulanteS contra aSPirina

O estudo AVERROES13 comparou apixabana (5 mg 
duas vezes ao dia) com a aspirina (81-324 mg/dia) em 5599 
pacientes com fibrilação atrial e fatores de risco para AVC, 
mas que por algum motivo não podiam utilizar varfarina. 
O ensaio foi duplo-cego e randomizado. A investigação foi 
interrompida precocemente devido à expressiva redução de 
tromboembolismo sistêmico e AVC com a apixabana (1,6% vs. 
3,7%; p < 0,001) com taxas similares de sangramentos maiores 
(1,4% para a apixabana e 1,2% para a aspirina). Além disso, 

houve tendência a menor mortalidade total com a apixabana 
(3,5% vs. 4,4%; p < 0,07). Essas observações indicam que a 
apixabana possui grande superioridade em relação à aspirina 
na prevenção de fenômenos tromboembólicos em pacientes 
com fibrilação atrial sem, contudo, aumentar o risco de san-
gramento (Figura 2).

liçõeS DoS granDeS eStuDoS com novoS anticoa-
gulanteS

Os resultados desses grandes estudos aleatórios8,13 evi-
denciam de forma consistente e inequívoca que os NOACS são 
equivalentes (dabigatrana 110 mg, rivaroxabana, edoxabana) ou 
superiores (dabigatrana 150 mg, apixabana) à varfarina na pre-
venção de tromboembolismo sistêmico ou AVC em pacientes 
com fibrilação atrial não valvar. Em relação aos sangramentos 
maiores, os NOACs apresentam taxas mais baixas (dabigatrana 
110 mg, apixabana, edoxabana) ou semelhantes (dabigatra-
na 150 mg, rivaroxabana) à varfarina. Entretanto, todos os 
NOACs apresentam índices de hemorragias intracranianas 
substancialmente menores do que a varfarina. Esse achado foi 
muito consistente em todos os ensaios clínicos. Outro dado 
interessante foi a forte tendência para menor mortalidade total 
com os NOACs, embora apenas com a apixabana essa diferença 
tenha atingido significância estatística11.

Merece destaque a demonstração de que a apixabana é 
bem superior à aspirina na prevenção de AVC com os mesmos 
índices de sangramento13. Essas observações reforçaram a re-
comendação das diretrizes para que a prevenção de fenômenos 
tromboembólicos em pacientes com fibrilação atrial e escore 
de CHA2DS2VASc igual a 1 seja feita preferencialmente com 
anticoagulantes orais ao invés da aspirina14,15. Já nos pacientes 
de muito baixo risco, a opção preferencial é não dar nenhuma 
medicação, realçando o papel limitado da aspirina na prevenção 
do AVC em pacientes com fibrilação atrial14,15.

imPlicaçõeS clínicaS DoS novoS anticoagulanteS

Inegavelmente, a incorporação dos NOACs à prática 
clínica facilitou bastante a difícil tarefa de anticoagular pa-
cientes com fibrilação atrial e fatores de risco para fenômenos 
tromboembólicos. Por outro lado, o aumento das opções para a 
terapia anticoagulante trouxe novos desafios ao clínico. Atual-
mente, além da varfarina, é necessário conhecer os NOACs e as 
diferenças entre eles6,7. É igualmente importante considerar as 
peculiaridades e contraindicações dessa nova classe de medica-
mentos. O entendimento desses aspectos, destacados a seguir, 
é fundamental para o uso adequado e seguro dos NOACs.

Fibrilação atrial não valvar
Os NOACs foram avaliados e recomendados para 

pacientes com fibrilação atrial não valvar, termo que gera 
muitas dúvidas entre os clínicos. No RELY (dabigatrana)8, 
foram excluídos pacientes com próteses valvares e valvopatias 
hemodinamicamente relevantes, ao passo que no ROCKET 
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Figura 2. Curvas de Kaplan Meier do estudo AVERROES que compara AAS versus apixabana. A: Acidente vascular e embolia sistêmica e 
B: Sangramento maior.

(rivaroxabana)10 a exclusão atingiu portadores de estenose 
mitral hemodinamicamente relevante e valvas protéticas. Por 
fim, foram excluídos no ARISTOTLE11 pacientes com estenose 
mitral significativa (moderada e grave) ou válvula mecânica. 
Com base nesses estudos, fibrilação atrial não valvar tem sido 
definida como aquela em que não há estenose mitral hemo-
dinamicamente relevante ou próteses valvares mecânicas ou 
biológicas14,15. Até que surjam novas evidências, a presença 
dessas condições contraindica o uso dos NOACs e a anti-
coagulação deve ser feita com varfarina4,14,15. Corroborando 
essas recomendações, o estudo RE-ALIGN16, que avaliou a 
dabigatrana em 252 pacientes com válvulas mecânicas, foi 
interrompido precocemente devido a elevadas taxas de eventos 
tromboembólicos.

Contraindicações
Os NOACs (dabigatrana, rivaroxabana, apixabana, 

edoxabana) ainda não foram estudados e não devem ser usados 
em gestantes e crianças6,7. Também são contraindicados em 
pacientes com função renal muito deprimida e nos dialíticos. 
Fármacos com baixíssima taxa de eliminação renal estão em 
desenvolvimento e podem ser úteis nessa população17.

Qual novo anticoagulante escolher?
Os estudos disponíveis não permitem análises com-

parativas entre os diversos NOACs. Para tal, são necessários 
ensaios clínicos comparando diretamente um fármaco contra 
outro18. Portanto, a escolha do NOAC deve ser individualizada, 
considerando fatores como posologia (uma ou duas vezes ao 
dia), função renal e potenciais efeitos adversos19. Contudo, 
seja qual for o fármaco escolhido, é de extrema importância 

que a posologia recomendada seja rigorosamente respeitada e 
a função renal monitorada periodicamente, principalmente nos 
pacientes idosos e com baixo peso, nos quais doses reduzidas 
devem ser empregadas. Essas precauções são decisivas para 
prevenir complicações hemorrágicas. A aplicação de escores de 
risco validados, como o HAS-BLED4,19, é útil para identificar 
pacientes mais propensos a sangramentos.

Migrar da varfarina para NOACs
Pacientes com RNI lábil claramente se beneficiam dos 

NOACs, face à sua ação anticoagulante bastante previsível4. 
Porém, não há consenso quanto a trocar a varfarina pelos 
NOACs em pacientes bem controlados com RNI estável6,7,19. 
Essa decisão deve atender a critérios individuais (ex. custo) e 
também a preferência do paciente (ex. controle periódico de 
RNI desnecessário).

Custo efetividade
Uma limitação relevante dos NOACs, especialmente 

no nosso meio, é o seu elevado custo em comparação à var-
farina. Entretanto, estudos recentes apontam que os NOACs 
(dabigatrana, rivaroxabana e apixabana) são custo efetivos em 
relação à varfarina em pacientes com fibrilação atrial e risco 
de AVC20. Essas questões devem ser analisadas pelos gestores 
dos sistemas de saúde.

Cardioversão elétrica
Análises de subgrupos dos estudos RELY, ROCKET 

e ARISTOTLE demonstram que cardioversão pode ser reali-
zada com riscos de eventos tromboembólicos semelhantes à 
varfarina14,15,19. Porém, é importante ressaltar que os pacientes 
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devem receber essas medicações (dabigatrana, rivaroxabana, 
apixabana) por no mínimo três semanas antes e quatro semanas 
após a cardioversão, conforme recomendação das diretrizes. 
Ainda não há dados com a edoxabana.

Ablação da fibrilação atrial
Séries de casos indicam que os NOACs (dabigatrana, 

rivaroxabana e apixabana) podem ser utilizados com segurança 
para anticoagulação pré e pós-ablação por cateter da fibrilação 
atrial14,15,19. O protocolo de emprego dos NOACs nessa situação 
não é uniforme, variando de acordo com o serviço.

concluSão

Sem dúvida, os NOACs vêm revolucionando a 
prevenção do AVC em pacientes com fibrilação atrial. Várias 
características contribuíram para a grande aceitação dessa classe 
de medicamentos: praticidade na prescrição, previsibilidade na 
ação anticoagulante, eficácia igual ou superior à varfarina e re-
dução expressiva das hemorragias intracranianas. Esses fatores 
facilitaram bastante o manejo clínico da anticoagulação oral. É 
importante lembrar que aproximadamente 50% dos pacientes 
com fibrilação atrial e indicação de anticoagulação não recebem 
terapia anticoagulante5,6. Com o advento dos NOACs, a expec-
tativa é que essa parcela se eleve substancialmente, diminuindo 
a incidência de fenômenos tromboembólicos na fibrilação atrial.
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Contraindicação: pacientes com sangramento patológico ativo, com antecedente de hemorragia 
intracraniana e/ou com insuficiência hepática grave. Interações medicamentosas: cetoconazol, 
diltiazem e rifampicina.
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BRILINTA® (ticagrelor). Indicações: BRILINTA® é indicado para a prevenção de eventos trombóticos (morte cardiovascular [CV], infarto do miocárdio 
[IM] e acidente vascular cerebral [AVC]) em pacientes com Síndrome Coronariana Aguda ([SCA] angina instável, infarto agudo do miocárdio sem elevação do 
segmento ST [IAMSSST] ou infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST [IAMCSST]), incluindo pacientes tratados clinicamente, e aqueles que 
são tratados com intervenção coronária percutânea (ICP) ou cirurgia de revascularização do miocárdio (RM).Contraindicações: BRILINTA® é contraindicado 
a pacientes com hipersensibilidade ao ticagrelor ou a qualquer componente da fórmula. Este medicamento é contraindicado a pacientes com sangramento 
patológico ativo, com antecedente de hemorragia intracraniana e/ou com insuficiência hepática grave. Cuidados e Advertências: Advertências: Risco de 
sangramento - assim como com outros agentes antiplaquetários, o uso de BRILINTA® em pacientes com reconhecido risco aumentado de sangramento 
deve ser balanceado em relação ao benefício em termos de prevenção de eventos trombóticos. Não existem dados com BRILINTA® em relação ao benefício 
hemostático de transfusões de plaquetas; BRILINTA® circulante pode inibir as plaquetas transfundidas. Uma vez que a coadministração de BRILINTA® com 
desmopressina não diminuiu o tempo de sangramento padrão, é improvável que a desmopressina seja efetiva no manuseio clínico do sangramento. Terapia 
antifibrinolítica (ácido aminocapróico ou ácido tranexâmico) e/ou fator VIIa recombinante pode aumentar a hemostasia. BRILINTA® pode ser retomado após 
a causa de sangramento ter sido identificada e controlada. Cirurgia - se um paciente necessita de cirurgia, os médicos devem considerar o perfil clínico de 
cada paciente, bem como os benefícios e riscos da terapia antiplaquetária continuada determinando quando a interrupção do tratamento de BRILINTA® deve 
ocorrer. Pacientes com insuficiência hepática moderada - é aconselhada cautela em pacientes com insuficiência hepática moderada, pois não há estudos 
com BRILINTA® nesses pacientes. Pacientes com risco de eventos bradicárdicos - devido à experiência clínica limitada nestes pacientes, recomenda-
se precaução. Dispneia - geralmente de leve a moderada intensidade e frequentemente de resolução espontânea sem a necessidade de descontinuação do 
tratamento, foi relatada em pacientes tratados com BRILINTA® (aproximadamente 13,8%). Outros - a coadministração de ticagrelor com altas doses de ácido 
acetilsalicílico (>300 mg) não é recomendada. Descontinuações:os pacientes que requerem a descontinuação de BRILINTA® estão em risco aumentado 
para eventos cardíacos. A descontinuação prematura do tratamento deve ser evitada. Gravidez: Categoria B - Este medicamento não deve ser utilizado 
por mulheres grávidas sem orientação médica. (vide bula completa do produto). Interações medicamentosas: Efeitos de outros medicamentos 
em BRILINTA® - Medicamentos metabolizados pela CYP3A4 - potentes inibidores da CYP3A4: a coadministração de cetoconazol com ticagrelor 
aumentou a Cmax e AUC de ticagrelor igual a 2,4 vezes e 7,3 vezes, respectivamente. A Cmax e AUC do metabólito ativo foram reduzidas em 89% e 
56%, respectivamente. Outros potentes inibidores da CYP3A4 devem ter efeitos similares e não devem ser administrados concomitantemente 
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Apesar da terapia otimizada, o número de pacientes com 

insuficiência cardíaca (IC) avançada vem crescendo e, 

portanto, uma população maior irá necessitar de tratamento 

especializado. Este artigo tem o objetivo de mostrar as 

principais características do transplante de coração (Tx) 

no Brasil e no mundo e talvez despertar a curiosidade do 

leitor para esta possibilidade de tratamento. No Brasil, o Tx 

permanece como a única opção viável para a maioria dos 

pacientes selecionados com IC avançada, mas a diferença 

entre o número necessário estimado de Tx e os realizados é 

assustadora e insatisfatória, porém, isto mostra que existe a 

possibilidade de aumento neste número, pois não atingimos 

nosso limite teórico. No mundo, parece que o Tx atingiu seu 

limite e os dispositivos implantáveis estão em número cada vez 

maior como terapia destino, devido ao maior desenvolvimento 

tecnológico acompanhado da redução dos custos. Enquanto o 

Tx já tem um papel bem definido em termos de mortalidade e 

morbidade a longo prazo, os dispositivos necessitam de mais 

tempo para comprovar a sua eficácia tardia e o quanto irão 

melhorar a qualidade de vida deste pacientes.
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Despite the optimal therapy, the number of patients with 

advanced heart failure (HF) has been growing and therefore a 

larger population will need specialized treatment. This article 

aims to show the main characteristics of heart transplantation 

(Hx) in Brazil and in the world and perhaps arousing the 

reader’s curiosity for the possibility of this treatment. In 

Brazil, Hx remains the only viable option for the majority of 

selected patients with advanced HF, but the difference between 

the estimated required number of Hx and the ones that have 

already been performed is daunting and unsatisfactory. This 

shows it is possible to increase this number once we have not 

yet reached our theoretical limit. It seems Hx has reached its 

limit worldwide and implantable devices are increasing in 

number as destination therapy due to further technological 

development accompanied by a reduction in costs. Considering 

that Hx already has a well-defined position in terms of mortality 

and morbidity in the long-term follow up, the devices need 

more time to prove their final effectiveness and how they will 

improve the quality of life of the patients.
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O risco de desenvolver insuficiência cardíaca (IC) para 
o resto da vida é de aproximadamente 20% ou de 
uma em cada cinco pessoas a partir dos 40 anos de 

idade1. As melhores estatísticas sobre IC vêm de dados dos 
Estados Unidos da América (Figura 1)2. A prevalência atual 
estimada para a IC varia de 1% a 3% da população nos sete 
maiores mercados farmacológicos (Estados Unidos, França, 
Alemanha, Itália, Japão, Espanha e Reino Unido) e na China 
é de 0,9%, com aumento da prevalência para > 10% nas 
pessoas com mais de 70 anos. Segundo dados da Sociedade 
Europeia de Cardiologia, existem quase 15.000.000 de 
pessoas com IC nos 51 países desta sociedade. No Brasil 
e na Índia, as estimativas são baseadas na extrapolação de 
números internacionais, devido à ausência de um programa 
de vigilância para monitorar a incidência, prevalência, 
resultados e principais causas da insuficiência cardíaca 
nestes países. A Tabela 1 mostra a estimativa aproximada 
da incidência da IC sistólica (50% do total das IC) e da 
população com IC avançada (que compreende pacientes 
perfil INTERMACS de 1 a 7 ou classe funcional IIIb e IV da 
NYHA) por extrapolação dos dados de cada grupo funcional 
apresentados na Figura 12.

O transplante de coração (Tx) é indicado para pacientes 
com IC, apesar da terapia otimizada, que apresentam angina 
refratária, insuficiência cardíaca refratária ou arritmias 
ventriculares intratáveis.

Os dados da Tabela 1 mostram que, apesar de eficácia 
do tratamento para a IC, ainda existe uma grande parcela 
da população com IC avançada que necessita de cuidados e 
tratamento especializados. Pacientes com IC e que estão em uso 
de inotrópicos positivos em estágio D da IC têm mortalidade 
elevada com sobrevida nos 3, 6 e 12 meses, respectivamente, 
de 50%, 26% e 6%3.

tranSPlante De coração

No Brasil, o transplante de coração (Tx) é ainda a única 
opção viável para a maioria dos pacientes com IC avançada e 
tem como principal limitação o número reduzido de doadores 
viáveis. Em alguns países, vem crescendo a utilização de 
dispositivos implantáveis cardíacos como terapia destino. A 
Tabela 2 mostra a evolução na quantidade de Tx realizados 
nos últimos cinco anos nos principais centros do mundo. No 
Brasil, após redução em 2010 e 2011, houve aumento em 2012 
e 2013. No resto do mundo, o Tx tem se mantido estabilizado, 
exceto no Japão.

A ideia de que o Tx é a última opção para pacientes 
com IC avançada deve ser abandonada, pois em pacientes 
que realizaram o Tx em regime de urgência e que estavam no 
perfil INTERMACS 1 e 2 apresentaram alta mortalidade (43% 
e 26,8%, respectivamente) quando comparado àqueles com 
perfis 3 e 4 (18%, p < 0,001)8.

Brasil
Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes10 

(veículo oficial da Associação Brasileira de Transplante de 
Órgãos - ABTO), o Brasil possuía, em 2013, 190,8 milhões de 
habitantes, com taxa de doadores efetivos de 13,2 por milhão 
de população (pmp). O transplante de rim teve uma taxa de 
72,1 pmp e Tx de 1,4 pmp. O Tx aumentou (19% em relação 
a 2012) e atingiu o recorde (271 em 2013). Entretanto, essa 
taxa (1,4 pmp) é muito baixa e foram utilizados apenas 11% 
dos corações notificados.

A necessidade estimada de Tx para o Brasil é de 1145 
(ABTO), e no ano de 2013 foram realizados apenas 24% desta 
previsão10.

A Tabela 3 mostra os resultados por área geográfica 
no Brasil, sendo que na região Norte não houve a realização 
de nenhum transplante. Apenas o Distrito Federal (DF) 
apresentou taxa superior a cinco transplantes pmp (11,3 
pmp)10.

A sobrevida dos pacientes em quatro anos foi de 68%, 
havendo informação de 90% dos transplantes realizados10.

Figura 1. Epidemiologia da insuficiência cardíaca nos Estados Unidos 
da América.

Tabela 1. População estimada com IC avançada.

Região
População 

Geral
População IC 

sistólica
População IC 

avançada*

Brasil 200.000.000 2.500.000 ~375.000

China4 1.366.280.000 6.831.400 ~956.000

EUA5 300.000.000 3.500.000 ~500.000

Europa6 900.000.000 7.500.000 ~3.570.000

India7 1.210.193.000 4.600.000 ~644.000
* Estimativa baseada na CF IIIb (5-10%) + CF IV (2-5%) 
segundo Miller & Guglin2.
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Tabela 2. Transplantes de coração por ano e região no mundo.
2009 2010 2011 2012 2013

Brasil 201 166 160 227 271

Canadá 168 169 155 161 NA

França 359 356 398 397 410

Japão 6 23 31 28 37

UNOS (EUA) 2211 2332 2322 2378 2531

Espanha 274 217 237 241 249

UK Transplant* 130 120 131 138 145

Eurotransplant** 581 632 591 607 589

ISHLT Total (45 países)***9 3098 4076 4096 NA NA
* UK transplant: Reino Unido; ** Eurotransplant: Áustria, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Eslovênia; *** ISHLT: The 
International Society for Heart and Lung Transplantation.

Tabela 3. Número absoluto de transplantes (ppm) no Brasil por região geográfica10.

2009 2010 2011 2012 2013

Brasil 201 (1,1) 166 (0,9) 160 (0,8) 227 (1,2) 271 (1,4)

Centro-Oeste 09 (0,7) 04 (0,3) 09 (0,6) 18 (1,3) 32 (2,3)

Nordeste 39 (0,8) 28 (0,5) 33 (0,6) 46 (0,9) 57 (1,1)

Sudeste 120 (1,5) 114 (1,4) 89 (1,1) 126 (1,6) 143 (1,8)

Sul 33 (1,2) 20 (0,7) 29 (1,1) 37 (1,4) 39 (1,4)

Em relação ao esquema de imunossupressão, corticoide, 
ciclosporina e micofenolato (sódico ou mofetila) fazem a base 
do tratamento de manutenção após o Tx10.

Em relação ao Estado de São Paulo, pelo Sistema 
Estadual de Transplante (a partir de julho de 1997) foram 
incluídos no cadastro técnico 2594 pacientes, com 1326 Tx 
realizados. A Tabela 4 mostra as principais características 
dos Tx realizados nos últimos cinco anos. Após sofrer 
uma queda no número de Tx em 2010 e 2011, houve novo 
aumento no numero total de Tx nos anos subsequentes. A 
maioria dos transplantados tem idade menor que 50 anos 
e são do sexo masculino. A etiologia mais frequente da 
miocardiopatia foi a isquêmica, seguida da chagásica e 
da dilatada11.

Um dos marcadores prognósticos de boa evolução 
é a realização do Tx com um tempo de isquemia menor 
que quatro horas e isto ocorreu em mais de 94% dos casos 
ao longo dos cinco anos analisados. Nota-se um aumento 
progressivo na porcentagem de pacientes transplantados ao 
longo dos anos11.

Importante notar que, quanto maior o tempo médio para 
o Tx, maior a porcentagem de óbito na lista de espera. No ano 
de 2013, somente três equipes realizaram mais de 10 Tx em 
adultos no Estado de São Paulo11.

Mundo
As informações sobre o Tx no mundo são mais 

completas e detalhadas que no Brasil, principalmente devido 
ao registro da ISHLT12, responsável pelas informações 
de quase 66% de todos os Tx no mundo. Segundo dados 
publicados em 2013, foram registrados 4096 transplantes 
(incluindo 3529 em adultos) em 249 centros no ano de 
2011. Após uma queda entre 1993 e 2004, o número de Tx 
permaneceu estável por muitos anos e após 2004 parece estar 
crescendo de forma lenta (Figura 2). O volume de Tx variou 
entre os centros, com 78% realizando menos de 20 Tx/ano e 
responsáveis por 49% do volume total9.

A média da idade dos receptores foi de 54 anos, com 
aumento na porcentagem de pacientes acima de 59 anos entre 
os anos de 1982-1995 (14%) e os anos de 2006-6/2012 (24%). 
A maioria dos receptores era do sexo masculino (> 70%). Tanto 
na Europa como nos Estados Unidos, a maior proporção de 
pacientes submetidos ao Tx foi por miocardiopatia dilatada 
(54%) e em segundo lugar por doença arterial coronária 
(37%). Estavam internados no momento do Tx 44% dos 
pacientes. Destes, 43% estavam em uso de inotrópicos e 40% 
em suporte mecânico circulatório, dos quais 29% com uso de 
um dispositivo de assistência ventricular esquerda, 6,1% com 
BIA, 3,7% com dispositivo de assistência ventricular direita, 
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Tabela 4. Dados dos Tx realizados no Estado de São Paulo11.
2009 2010 2011 2012 2013

Tx realizados/ano 93 77 69 76 102

Idade ≥ 50 anos (%) 45 45 36 45 38

Masculino (%) 71 70 62 63 68

Etiologia isquêmica (%) 38 42 39 37 34

Etiologia chagásica (%) 33 26 23 18 23

Etiologia dilatada (%) 14 17 15 18 12

Tempo de isquemia < 4h (%) 97 99 94 100 97

Tempo médio para Tx (meses) 9,3 7,6 7,6 7,1 5,1

Óbito lista espera (%) 47 38 58 39 23

Em prioridades no Tx (%) 56 55 65 68 75

Equipes com ≥ 10 Tx/ano 02 02 04 02 03

Figura 2. Número de transplantes realizados de acordo com a ISHLT 
na Europa, América do Norte e outros locais9.

1% com ECMO e 1% com coração total artificial. Houve um 
aumento importante na utilização destes dispositivos em relação 
aos ano de 2000 (18%) (Tabela 5)9,12.

A média de idade dos doadores foi de 34 anos, maioria 
do sexo masculino e a principal causa de morte foi devido a 
trauma de crânio (46%), seguido de acidente vascular cerebral 
(24%)9,12.

A sobrevida de todos os Tx (adultos e crianças) entre 
1982 e 6-2011 foi de 81% em um ano, 69% em cinco anos, com 
sobrevida média de 11 anos para todos e de 13 anos naqueles 
que sobreviveram ao primeiro ano (sobrevida condicional) 
(Figura 3)9,12.

As principais causas de óbito em 30 dias foram falência 
do enxerto, infecção e falência de múltiplos órgãos9,12.

Para a mortalidade em um ano, os dados pré-Tx são os 
mais considerados. Fatores de risco importantes incluem doença 
cardíaca congênita e re-TX, história de diálise e transfusões, 
hipertensão pulmonar fixa, infecções, suporte ventilatório e 

hospitalização antes do Tx. Algumas variáveis contínuas estão 
associadas ao aumento de risco linear, como creatinina sérica 
elevada, bilirrubinas, porcentagem de painel elevado classe 
II e a relação de peso doador/receptor baixa. Outras variáveis 
contínuas exibem padrões não lineares ou em forma “U”, como 
a idade do receptor, que tem alto risco nos valores mais baixos 
e mais altos9,12.

Os fatores que contribuíram para a sobrevida tardia após 
um ano foram doença vascular do enxerto, neoplasias, falência 
do enxerto e infecção9.

O uso de indução aconteceu em quase 50% dos Tx, 
mais nos EUA do que Europa, havendo diferença na sobrevida 
em relação àqueles pacientes que não usaram indução quando 
comparada aos inibidores dos receptores da interleucina-2. Em 
relação ao esquema de manutenção de imunossupressores, o 
tacrolimus vem sendo mais usado que a ciclosporina nos últi-
mos anos, enquanto o uso dos antimetabólicos, micofenolatos, 
vem se mantendo estável. Mais de 50% dos pacientes usaram 
os corticoides após um ano do Tx. Não existe diferença na 
sobrevida entre os pacientes que usaram ciclosporina com 
micofenolato e tacrolimus com micofenolato (p = 0,1318); 
porém, notou-se uma queda na porcentagem das rejeições que 
necessitaram de tratamento9,12.

Existe uma diminuição das internações hospitalares 
após o Tx, e as principais causas de internação foram para o 
tratamento das infecções e rejeições9,12.

As principais morbidades tardias após o Tx foram 
hipertensão arterial, insuficiência renal, dislipidemia, diabetes, 
doença vascular do enxerto e neoplasias (pele e linfomas)10.

DiScuSSão

O número de pacientes com IC avançada tende a crescer 
nos próximos anos, apesar da terapia otimizada13.

No Brasil, a diferença entre o número necessário 
estimado de Tx e os realizados é assustadora e insatisfatória; 
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Tabela 5. Características dos Tx em adultos na ISHLT em diversos períodos9.
1992-2000 
(n = 37146)

2001-2005 
(n = 17183)

2006-6/2012 
(n = 22318)

Valor de p

Idade média 54 54 54 < 0,0001

Diferença idade doador-receptor -19 -17 -16 < 0,0001

Masculino (%) 81 78 76 < 0,0001

Diabetes (%) 13 20 25 < 0,0001

Cardiomiopatia (%) 46 48 54 < 0,0001

Doença coronária (%) 46 43 37

Internados no Tx 61 48 44 < 0,0001

Em uso de inotrópicos EV (%) 56 47 42 < 0,0001

Com dispositivos de assistência (%) 12 17 28 < 0,0001

Tempo de isquemia (HORAS) 2,9 3,1 3,3 < 0,0001

Painel linfocitário > 10% (%) 7,7 8,9 13,8 < 0,0001

Figura 3. Curva de sobrevida (Kaplan-Meier) média (transplantes 
adultos e crianças de1982-6/2011)9.

porém, mostra que há margem para um maior crescimento 
do Tx no nosso país. Para aumentar o número de Tx, 
é preciso aumentar o número de doadores efetivos, 
encurtando o tempo de espera na lista, diminuindo a 
mortalidade pré-TX (em fila) e os pacientes em prioridade, 
com melhores resultados tanto na sobrevida precoce como 
tardia. Políticas de saúde direcionadas para a manutenção 
de condições adequadas dos potenciais doadores, utilização 
de métodos diagnósticos para avaliar a função ventricular 
do doador (como o ecocardiograma), refinamento na 
escolha dos receptores e escores de risco dos doadores 
podem ajudar a viabilizar um maior número de doadores 
efetivos e selecionar melhor os receptores para se ter um 
melhor resultado após o Tx. Além disso, um aumento 
dos centros transplantadores atenderá mais pacientes 
e poderá reduzir uma das principais contraindicações 
sociais - a permanência próxima ao centro transplantador. 
Morar na cidade do centro transportador é crucial para 

manter o tempo de isquemia ideal, permitir a vigilância 
de complicações perioperatórias e realização de exames e 
biópsias no período de pós-operatório.

As mortalidades em 30 dias e de um ano permanecem 
como obstáculos para a sobrevida tardia do Tx. O tempo de 
isquemia confere risco aumentado acima dos 200 minutos9,12.

Com a tendência de maior sobrevida9, não basta apenas 
realizar o Tx, mas melhorar os cuidados no pós-operatório 
imediato e tardio, como aprovação de novos esquemas 
imunossupressores, principalmente para as complicações após 
o Tx, como infecção por citomegalovírus, insuficiência renal 
e neoplasias, entre outras.

O uso de dispositivos de assistência ventricular vem 
aumentando como terapia destino (quase 40% do total de 
implantes)14, principalmente no mundo, antecipando uma 
tendência a ser incorporada em nosso meio para os próximos 
anos.

concluSão

No Brasil, o transplante de coração permanece como a 
única opção viável para a maioria dos pacientes selecionados 
com IC avançada. Existe a possibilidade de aumento no número 
de Tx em nosso meio, pois ainda não atingimos nosso limite 
teórico.

No mundo, parece que o Tx atingiu seu limite e os 
dispositivos implantáveis vêm ganhando espaço cada vez 
maior como terapia destino devido ao maior desenvolvimento 
tecnológico, acompanhado da redução nos custos de implante 
e acompanhamento.

Enquanto o Tx já tem um papel bem definido em termos 
de mortalidade e morbidade a longo prazo, os dispositivos 
necessitam de mais tempo para comprovar a sua eficácia tardia 
e o quanto de qualidade de vida será melhorada.
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O transplante cardíaco é reconhecido como o melhor tratamento 

para a insuficiência cardíaca refratária. O Brasil tem um grande 

potencial de aumento do número de transplantes, já que atualmente 

o aproveitamento dos potenciais doadores é muito baixo. Os piores 

resultados do transplante aqui, quando comparados aos dados 

internacionais, decorrem, em parte, da associação de doadores 

pior cuidados e receptores mais graves, com limitação de acesso 

aos dispositivos de assistência circulatória. O desenvolvimento de 

centros transplantadores capazes de melhorar a condição clínica 

dos receptores e de criar condições para aumentar a efetivação 

dos doadores pode ter um impacto positivo no número e nos 

resultados dos transplantes. A organização do Heart Team, uma 

equipe multidisciplinar envolvendo profissionais com funções 

complementares, é essencial para o aprimoramento não só do cuidado 

ao receptor, mas também de todo o processo envolvido no transplante 

cardíaco, incluindo a captação de órgãos. A equipe deve ser composta 

por cardiologistas clínicos e cirurgiões cardiovasculares dedicados 

ao transplante cardíaco, outros especialistas (como intensivistas, 

infectologistas e patologistas) fundamentais no cuidado do receptor, 

enfermeiros e biomédicos envolvidos na avaliação e cuidado dos 

doadores e na captação do órgão, enfermeiros dedicados à assistência 

dos receptores e uma equipe multidisciplinar envolvida em todo o 

processo, desde a avaliação do paciente com insuficiência cardíaca 

refratária, potencial candidato ao transplante, até o seguimento e 

suporte do transplantado cardíaco e seus familiares. Esta abordagem 

completa e harmoniosa que o Heart Team possibilita é certamente o 

caminho para o crescimento do transplante cardíaco no Brasil.
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Heart transplant is recognized as the treatment of choice for 

refractory heart failure. Brazil has a great potential to increase the 

number of heart transplants, as the use of potential donors is now 

too low. The worst results of heart transplants in Brazil, compared 

with international data, may be, in part, due to the association of 

poor care of donors and poor conditions of recipients, with limited 

access to circulatory assistance devices. The development of heart 

transplant centers capable of improving the clinical conditions of 

the recipients and creating ways to increase the use of donors may 

have a positive impact in the number and results of transplants. The 

organization of a “Heart Team”, a multidisciplinary team evolving 

professionals with complementary functions, is essential not only to 

improve the care of recipients, but also to improve the whole process 

of heart transplant, including organ harvesting. The team must be 

composed of cardiologists and cardiovascular surgeons dedicated to 

heart transplant, other specialists (such as intensivists, infectologists 

and pathologists) who have a crucial role in the care of recipients; 

nurses and biomedicals evolved in the evaluation and care of donors 

and in organ harvesting; nurses dedicated in recipients assistance 

and a multidisciplinary team evolved in the whole process, since 

the evaluation of the patient with refractory heart failure, a potential 

candidate for heart transplant, up to the follow-up and support of 

heart transplanted patients and their families. This complete and 

harmonious approach that “Heart Team” enables is certainly the 

way to improve heart transplant in Brazil.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):54-61
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“heart team” for carDiac tranSPlantation: Structure 
anD activity

Descriptors: donor selection, heart failure, heart transplantation, 
patient care team, tissue and organ harvesting.

Descritores: coleta de tecidos e órgãos, equipe de assistência ao 
paciente, insuficiência cardíaca, seleção do doador, transplante 
de coração.
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O transplante cardíaco é reconhecido como o melhor 
tratamento para a insuficiência cardíaca refratária, 
situação na qual o paciente apresenta grande limitação 

funcional e elevada mortalidade1. Proporciona um significante 
aumento na sobrevida, na capacidade de exercício e na 
qualidade de vida.

Dados da International Society for Heart and Lung 
Transplantation (ISHLT) demonstram um aumento expressivo 
no número de transplantes cardíacos no mundo até meados dos 
anos 90. Desde então, o número de transplantes tem se mantido 
estável, devido à melhora no tratamento clínico da insuficiência 
cardíaca e o limitado número de doadores2.

No Brasil, por outro lado, o número de transplantes tem 
aumentado nos últimos anos. Em 2013, foram realizados 271, 
recorde histórico, atingindo 1,4 transplantes por milhão de 
população (pmp), sendo que a média nos últimos anos esteve 
entre 150 e 200 transplantes por ano3. Existe uma perspectiva 
de aumento ainda maior, uma vez que, atualmente, apenas 11% 
dos doadores são utilizados.

Apesar de termos um perfil de doadores melhor (pacientes 
mais jovens, com poucas comorbidades e com morte encefálica 
na maioria dos casos secundária a trauma3), a efetivação da 
doação de coração no Brasil é limitada, em especial pelo suporte 
inadequado do potencial doador. A morte encefálica e suas 
alterações neuro-hormonais e hemodinâmicas sabidamente 
impactam no número e no resultado dos transplantes de órgãos 
sólidos, porém este impacto é mais expressivo no transplante 
cardíaco4. Situações comuns relacionadas à morte encefálica, 
como necessidade de doses elevadas de vasopressores e 
hipernatremia, e um tempo de isquemia do órgão prolongado 
(acima de 4 horas) inviabilizam ou proporcionam um pior 
resultado de forma evidente. Dessa forma, o cuidado do doador e 
a agilidade da equipe de captação são essenciais para o aumento 
do aproveitamento de doadores e o sucesso dos transplantes. 
Além disso, para os doadores mais velhos ou com histórico de 
parada cardiorrespiratória, a indisponibilidade de ecocardiograma 
(e, em alguns casos, de cineangiocoronariografia) amplifica a 
inviabilização de potenciais doadores.

Outro aspecto importante para o bom resultado do 
transplante cardíaco é a condição clínica do receptor no momento 
do transplante. Estudos demonstram um aumento expressivo 
da mortalidade no pós-operatório nos receptores em piores 
condições5. Segundo dados do registro mais recente da ISHLT2, 
56% dos transplantes cardíacos realizados nos centros que 
participam do registro foram em receptores não hospitalizados. 
Além disso, quase 40% foram realizados em receptores com 
algum dispositivo de assistência circulatória mecânica, sendo o 
balão intra-aórtico presente em apenas 6% dos casos. Já no Brasil, 
a situação é bem diferente. A maior parte dos transplantes ocorre 
em pacientes hospitalizados e o balão intra-aórtico é o dispositivo 
de assistência circulatória mais utilizado, muitas vezes por meses, 
devido ao alto custo dos dispositivos mais avançados utilizados, 
sobretudo, na Europa e EUA.

Em decorrência do número reduzido de doadores 
efetivos e a gravidade dos receptores, aliada à indisponibilidade 
de dispositivos de assistência circulatória mais adequados para 
um melhor suporte do paciente na espera do transplante, a 
mortalidade em fila no Brasil se mantém elevada. Além disso, 
a mortalidade precoce do transplante cardíaco no nosso país 
também é maior quando comparada aos dados internacionais 
(sobrevida no primeiro ano de 68,7%, comparada a 81% 
dos dados da ISHLT2,3). Isto se deve, ao menos em parte, 
a associação de doadores pior cuidados e receptores mais 
graves, com limitação de acesso aos dispositivos de assistência 
circulatória.

Dessa forma, o desenvolvimento de centros transplan-
tadores capazes de melhorar a condição clínica dos receptores 
e de criar condições para aumentar a efetivação dos doadores 
pode ter um impacto positivo no número e nos resultados do 
transplante cardíaco no Brasil.

Discutiremos, neste capítulo, a experiência do Instituto 
do Coração (InCor) de São Paulo, na implementação deste 
conceito, com uma equipe multidisciplinar trabalhando exclu-
sivamente nesta ampla rede que envolve o transplante cardíaco.

Heart team Para tranSPlante carDíaco

O conceito de Heart Team tem despertado interesse 
crescente no tratamento das doenças cardiovasculares6. O 
objetivo da multidisciplinaridade é de oferecer uma abor-
dagem completa e equilibrada entre as diversas áreas de 
atuação de todos os profissionais envolvidos no cuidado 
do paciente.

Numa intervenção tão complexa quanto o transplante 
cardíaco, o Heart Team é essencial para o aprimoramento 
não só do cuidado ao paciente candidato ao transplante, mas 
também de todo o processo envolvido no transplante, incluin-
do a captação de órgãos. Esta equipe deve envolver diversos 
profissionais com funções complementares (Tabela 1) e com 
os seguintes objetivos:

• identificar os pacientes com insuficiência cardíaca 
refratária candidatos a transplante cardíaco;

• realizar a avaliação do candidato e, se necessário, 
criar condições para a inclusão em fila;

• cuidar do paciente em fila dando o suporte necessá-
rio para mantê-lo na melhor condição possível para 
o transplante (utilizando, se necessário, dispositivos 
de assistência circulatória);

• avaliar e melhorar os cuidados dos doadores;
• realizar a captação de forma rápida e precisa;
• realizar o transplante e prestar os cuidados inten-

sivos no pós-operatório;
• cuidar do paciente transplantado durante a interna-

ção e prepará-lo para a alta hospitalar;
• acompanhar e dar o suporte e tratamento para as 

complicações pós-transplante.
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Ao avaliar o paciente candidato a transplante cardíaco, 
o cardiologista especialista deve estar familiarizado com 
as indicações e contraindicações ao transplante e conseguir 
interpretar os exames de avaliação, como o teste cardiopulmonar, 
o teste hemodinâmico com avaliação de reversibilidade de 
hipertensão pulmonar, as sorologias, o painel imunológico entre 
outros11,12. Esses exames são essenciais para a decisão de inclusão 
do paciente em fila de transplante ou decisão de contraindicação 
para o procedimento. Uma vez incluído em fila, o paciente passa 
a realizar o acompanhamento, ambulatorial ou em ambiente 
hospitalar, com o Heart Team até o momento do procedimento.

O cardiologista clínico também participa da avaliação do 
doador e da decisão da efetivação do transplante. As informações 
do doador, como antecedentes, mecanismo da morte encefálica e 
as condições clínicas do paciente (incluindo exames laboratoriais 
e de imagem disponíveis), são obtidas pela enfermeira da capta-
ção por meio de ficha encaminhada da central de transplantes e, 
em alguns casos, da avaliação do paciente no hospital de origem. 
Estas informações são passadas para a equipe clínica e cirúrgica 
que, em conjunto, definem se o doador é favorável para o trans-
plante. Atualmente, a decisão da efetivação ou não do transplante 
também deve levar em conta os aspectos imunológicos, que se 
baseiam na análise do painel linfocitário e do crossmatch virtual, 
aumentando, assim, a segurança do transplante e consequente 
diminuição das rejeições humorais.

Imediatamente após o aceite do doador, cabe ao 
cardiologista clínico fazer a avaliação do receptor. É necessário 
identificar, por meio de dados de história, exame físico e 
exames laboratoriais, se houve alguma mudança do quadro 
que inviabilizem o transplante naquele momento. Devem ser 
definidas a terapia imunossupressora e a profilaxia antibiótica 
que serão utilizadas. Nos pacientes que já se encontram 
hospitalizados no momento do transplante, a profilaxia 
antibiótica é individualizada e definida após discussão com o 
médico infectologista da equipe.

No cuidado perioperatório do transplante cardíaco, 
o cardiologista especialista deve conhecer as diferenças no 
pós-operatório de um coração denervado e as peculiaridades na 
resposta às medicações utilizadas após a cirurgia. Além disso, 
deve identificar causas de óbito precoce, como rejeição aguda, 
infecção, disfunção aguda do ventrículo direito e falência primá-
ria do enxerto13. Essa avaliação é dinâmica e contínua e também 
requer um conjunto de especialistas que inclui: cardiologistas clí-
nicos, cirurgiões cardiovasculares, infectologistas e intensivistas.

O seguimento tardio após o transplante cardíaco é rea-
lizado no mesmo serviço onde foi realizado o procedimento. 
O seguimento médico desses pacientes consiste na avaliação 
periódica da função do enxerto, no ajuste das medicações 
imunossupressoras e no controle das complicações tardias que 
podem ocorrer, dentre elas: rejeição aguda, infecções oportu-
nistas, patologias relacionadas ao uso de imunossupressores 
(hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, hipercoleste-
rolemia, osteoporose, entre outras), reativação da doença de 
Chagas, doença vascular do enxerto e neoplasias14.

Tabela 1. Heart Team para transplante cardíaco 
(profissionais envolvidos).

Heart Team para transplante cardíaco

Cardiologistas clínicos

Cirurgiões cardiovasculares

Médicos Intensivistas

Infectologistas

Patologistas

Enfermeiros

Biomédicos

Psicólogos

Nutricionistas

Farmacêuticos

Fisioterapeutas

Assistentes sociais

Papel do cardiologista clínico
A média do número de médicos cardiologistas clínicos 

nos EUA para programas de insuficiência cardíaca e transplante 
cardíaco é de 2,65. É um número um pouco maior em relação a 
profissionais não médicos (2,21) e enfermeiros (2,61) destina-
dos a essa área7. Uma maior porcentagem dos cardiologistas é 
alocada para os programas de insuficiência cardíaca (1,40) em 
relação ao transplante cardíaco (1,03), entretanto, essa divisão 
é difícil na prática clínica. Geralmente, o que acontece é a es-
pecialização do cardiologista que trabalha com insuficiência 
cardíaca no transplante cardíaco e em alguns casos no manejo 
do suporte circulatório mecânico. No Brasil, não temos esta 
informação disponível.

A formação de um cardiologista especialista em insu-
ficiência cardíaca e transplante é fundamental para melhorar 
a qualidade de vida e sobrevida de pacientes com doenças 
cardiovasculares. Nas décadas de 80 e 90, com o avanço no 
tratamento da insuficiência cardíaca e na terapia imunossupres-
sora, foram criados documentos incentivando o treinamento 
de cardiologistas nesta área, não só para pacientes em estágio 
D da doença, mas também para pacientes com doença menos 
avançada, porém, com etiologias de pior prognóstico8.

As diretrizes internacionais enfatizam que todo paciente 
que se torna um candidato ao transplante cardíaco deve ser 
avaliado por uma equipe multidisciplinar especializada9. Esse 
time inclui cardiologistas clínicos especialistas em insuficiência 
cardíaca e transplante10.

Na avaliação do paciente, o cardiologista deve detectar, 
inicialmente, qualquer causa reversível da insuficiência car-
díaca que pode ser passível de intervenção cirúrgica ou outro 
tratamento especifico. Caso não haja esse tratamento, deve-se 
proceder a avaliação para o transplante cardiaco. Quando isso 
ocorre, o Heart Team do transplante cardíaco deve ser acionado 
e começar a avaliação do paciente.
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Papel do cirurgião cardiovascular
No Heart Team, o cirurgião cardíaco desempenha 

funções que podem ser consideradas como cruciais. Não 
somente por conta do próprio procedimento cirúrgico em 
si, mas pela atuação durante o processo de avaliação do 
receptor, de captação, do período transoperatório per si e do 
período pós-operatório. O conhecimento prévio dos recep-
tores, em participações nas reuniões com toda a equipe do 
transplante para definição dos casos é fundamental para se 
traçar a estratégia cirúrgica, individualizando o procedimen-
to conforme o caso. Receptores cada vez mais graves, alguns 
com operações cardíacas prévias, e em uso de dispositivos 
de assistência circulatória mecânica, são cada vez mais fre-
quentes nas filas de transplantes. Também tem se observado 
um crescimento dos casos de receptores que necessitam de 
um transplante de outro órgão concomitantemente, como 
coração e rim, por exemplo.

A captação é a etapa inicial do procedimento cirúrgico. 
A avaliação dos dados do doador, juntamente com a equipe 
clínica, é fundamental para um ótimo resultado. A análise da 
logística a ser empregada também é muito importante para mi-
nimizar o tempo de isquemia do enxerto, ajudando dessa forma 
a prevenir disfunções. Esta análise é especialmente importante 
nos casos nos quais a captação se faz à distância. Os dados 
dos últimos dois anos dos transplantes realizados no Estado de 
São Paulo (de 2012 a 2014) mostram que neste período foram 
ofertados 59 corações de outros estados (com a utilização de 25 
destes - 42,37%) e 632 corações do interior do Estado de São 
Paulo (com o aproveitamento de 85 enxertos - 13,44%), média 
superior àquela observada na cidade de São Paulo, onde foram 
disponibilizados 1.417 corações com a utilização de apenas 158 
enxertos (11,15%). Neste mesmo período foram realizados 268 
transplantes cardíacos em todo o Estado de São Paulo15.

O perfeito sincronismo entre os times captador e 
implantador também merece destaque. A constante comu-
nicação entre os cirurgiões envolvidos durante todo este 
processo faz com que o receptor seja exposto o menor 
tempo possível, evitando, assim, permanência em locais 
“não ideais”, ou seja, locais que não sejam o ambiente da 
terapia intensiva. Especialmente em função de ser cada vez 
mais frequente a quantidade de receptores que chegam ao 
centro cirúrgico recebendo infusão de drogas inotrópicas 
e vasoativas e com dispositivos de assistência circulatória 
mecânica. O deslocamento do receptor para a sala cirúrgica 
só ocorre após a meticulosa avaliação do enxerto pelo time 
captador, observando-se critérios rígidos e quando do aceite 
do enxerto. A estimativa de chegada do enxerto no centro 
cirúrgico, com o detalhamento dos tempos da retirada (es-
pecialmente quando houver retirada concomitante de outros 
órgãos, torácicos ou não), o deslocamento da equipe e a 
chegada ao hospital onde se encontra o receptor, permite 
ao time responsável pelo implante um tempo ótimo para 
o preparo do receptor, sem correria, de forma meticulosa, 
como merece este tipo de cirurgia.

Papel dos enfermeiros
No Heart Team, o enfermeiro desempenha duas funções 

distintas: assistência do receptor e coordenação da captação 
(além dos cuidados com o doador).

Enfermeiro assistencial
O papel do enfermeiro assistencial é de extrema 

importância no Heart Team do transplante cardíaco. É o 
principal responsável pela interação da equipe multidisci-
plinar e é, em geral, o profissional ao qual os pacientes e 
familiares têm mais fácil acesso. Atua em todas as fases 
do transplante e para o êxito de seu trabalho é necessário 
que planeje e sistematize suas ações e que faça reavalia-
ções periódicas.

Atuação na fase pré-transplante
O paciente candidato a transplante necessita de uma 

avaliação criteriosa de toda equipe multidisciplinar. No paciente 
em avaliação ambulatorial, cabe ao enfermeiro assistencial o 
agendamento de todos os atendimentos com os demais pro-
fissionais. No paciente hospitalizado, o enfermeiro coordena 
para que estes profissionais possam fazer suas avaliações o 
mais breve possível.

A avaliação do enfermeiro consiste em uma anamnese 
feita com o paciente e familiares e exame físico. Tem como 
objetivos conhecer:

• condições gerais do paciente para o desenvolvi-
mento do autocuidado;

• estrutura familiar;
• existência de um cuidador;
• adesão ao tratamento (história pregressa);
• hábitos de higiene;
• saúde bucal e, se necessário, agendamento de ava-

liação odontológica;
• avaliação da infraestrutura do domicílio;
• investigação de vícios;
• calendário de vacinação.
A partir desta avaliação, o enfermeiro passa a atuar 

com o intuito de educar e criar ou melhorar as condições 
para que o paciente possa ser incluído em fila de transplante 
cardíaco. Após a inclusão em fila, o enfermeiro transmite todas 
as orientações gerais referentes à espera, como a maneira de 
acessar a posição na fila no site da secretaria de saúde, como 
ocorre a seleção de doadores e os critérios de compatibilidade 
com o receptor.

O paciente em fila é acompanhado pelo enfermeiro 
em consultas programadas e em reuniões educativas com 
outros pacientes e familiares. Mantém sempre atualizado os 
contatos telefônicos e endereço, controla o peso dos pacien-
tes, monitoriza alterações clínicas e, se houver necessidade, 
antecipa a consulta médica. Neste período, a atuação do en-
fermeiro é importante para solucionar as dúvidas e diminuir 
a ansiedade dos pacientes e familiares, estreitando assim o 
vínculo com estes.
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Atuação no transplante e no período de hospitalização
No momento anterior ao transplante, após a confirmação 

do doador compatível, o enfermeiro assistencial acompanha a 
avaliação clínica do receptor e auxilia na realização de exames 
complementares para confirmar a condição clínica favorável 
para a realização do procedimento. Além disso, tenta acolher o 
paciente e familiares neste momento de angústia e incertezas.

Após o transplante, o enfermeiro acompanha as visitas 
médicas desde o período de recuperação em UTI. Assim que 
o paciente chega à enfermaria, já inicia as orientações gerais 
para uma preparação gradativa da alta hospitalar. No momento 
da alta, é feito uma orientação elaborada, resgatando tudo que 
já foi anteriormente exposto e é entregue uma apostila, de 
fácil entendimento para pacientes e familiares, sobre: higiene 
pessoal, higiene do ambiente, contato com animais de estima-
ção, cuidados com a pele e cicatriz cirúrgica, vida social (com 
orientação de evitar locais com aglomeração de pessoas), risco 
de contaminação com outras pessoas, alimentação e restrições, 
vida sexual, retorno ao trabalho, atividades físicas, quando 
poderá dirigir automóveis, viagens, medicamentos e adesão, 
sinais e sintomas de rejeição ou infecção.

Atuação no seguimento ambulatorial
Nesta fase, o enfermeiro participa das consultas ambu-

latoriais realizando sempre sua avaliação e dando orientações 
após a consulta médica. Orienta sobre os exames solicitados, 
checa a prescrição médica e orienta as modificações (princi-
palmente dos imunossupressores), explica as indicações dos 
medicamentos e orienta os horários que devem ser tomados, 
coordena o agendamento de exames e retorno e procura tirar 
todas as dúvidas do paciente.

É responsável por: marcação de exames e consultas 
não programadas, em situações de urgência; coleta de alguns 
exames específicos como antigenemia para citomegalovírus 
e exames para controle de reativação de Chagas; checagem 
de resultado de exames laboratoriais (pendentes na consulta 
médica) e, após discussão com equipe médica, orientação da 
conduta ao paciente; controle do agendamento de biópsias en-
domiocárdicas. Além disso, participa ativamente dos protocolos 
de pesquisa da equipe.

Enfermeiros da captação
Na avaliação inicial de um potencial doador, vários 

aspectos devem ser considerados no momento da decisão 
sobre a utilização do órgão ofertado e o papel do enfermeiro 
é fundamental neste processo e envolve desde a discussão 
sobre as condições clínicas e de manejo do potencial doador, 
as interfaces imunológicas em relação ao receptor, bem como 
a logística de todo o processo.

No momento da oferta de um doador, a central de 
transplantes informa que existe um doador para o receptor 
específico e passa as informações sobre o doador em questão 
à equipe transplantadora. Tais informações incluem: local da 
oferta e horário da captação, tipagem sanguínea, mecanismo de 

óbito, tempo de morte encefálica, ocorrência e tempo de parada 
cardiorrespiratória, doses de drogas vasoativas, débito urinário, 
presença de infecção e uso de antibióticos, antecedentes pesso-
ais (incluindo fatores de risco de doenças cardiovasculares), há-
bitos (tabagismo, etilismo, drogadição), avaliação imunológica 
(tipagem HLA), uso de hemoderivados, exames laboratoriais 
(eletrólitos, bioquímica, hematológico, enzimas cardíacas, 
hepáticas, pancreáticas e musculares, sorologias), eletrocar-
diograma, radiografia de tórax e excepcionalmente, quando 
disponíveis, ecocardiograma e cineangiocoronariografia. Neste 
momento o enfermeiro da captação checa as informações junto 
à SPOT (Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos) e o próprio 
hospital em que está o doador. Em seguida, o enfermeiro da 
captação repassa estas informações, já checadas, para o car-
diologista clínico e inicia-se então uma breve discussão sobre 
o caso, em conjunto com a equipe cirúrgica, no sentido do 
aceite ou da recusa do doador ofertado e, consequentemente, 
a realização ou não do transplante.

No processo de morte encefálica, uma série de ativações 
neuro-hormonais pode proporcionar alterações hemodinâmicas 
e inclusive comprometimento da função cardíaca, inviabilizan-
do a utilização do coração de um potencial doador. Quando 
possível o enfermeiro da captação vai até o hospital, avalia o 
doador e sugere estratégias para minimizar os efeitos poten-
cialmente deletérios do processo de morte encefálica.

Outro aspecto importante inclui a checagem do cros-
smatch virtual junto ao serviço de Imunologia; caso haja a 
documentação da presença de anticorpos específicos contra o 
HLA do doador, existe a contraindicação para realização do 
transplante para o receptor em questão.

Em alguns casos, mas sempre sob a chancela do cirur-
gião envolvido no processo de captação, o enfermeiro pode 
auxiliar em certos aspectos relevantes à logística da captação, 
como por exemplo, a obtenção de viaturas (preferencialmente 
ambulâncias), nos casos de captação à distância, para que a 
equipe seja ajudada no transporte.

Papel dos demais profissionais
Para completar o Heart Team para transplante cardí-

aco, a equipe multidisciplinar é de grande importância nas 
diferentes fases do processo. A equipe deve atuar na fase de 
avaliação para transplante, auxiliando na obtenção de dados 
de condições nutricionais, psicológicas e sociais do paciente 
e de seus familiares; na orientação dos mesmos quanto às 
diversas etapas que devem ser vencidas durante a espera pelo 
transplante e logo após a realização dos mesmos, além de atuar 
fornecendo condições para corrigir alterações identificadas e, 
assim, permitir que o transplante seja realizado nas melhores 
condições possíveis.

Durante o acompanhamento dos pacientes incluídos 
em fila, a equipe multidisciplinar promove mensalmente 
uma reunião em grupo e, em geral, solicita que pacientes já 
transplantados participem da reunião para que possam contar 
um pouco de suas experiências pessoais aos pacientes que 
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aguardam por um novo coração. Esta troca em geral é muito 
salutar, pois renova a esperança de quem está na fila há meses.

Neste contexto, cada profissional tem papel fundamen-
tal no suporte destes pacientes até o momento do transplante, 
assim como, na orientação dos mesmos no pós-transplante11.

Nutricionista
O nutricionista tem papel fundamental na avaliação e 

no suporte de pacientes em fila de transplante cardíaco. Um 
dos fatores de pior prognóstico em pacientes com insuficiência 
cardíaca é a presença de caquexia cardíaca, que é definida como 
perda de peso involuntária, em pacientes sem edema, maior 
do que 6% do peso corporal habitual nos últimos seis meses16. 
A melhora da condição nutricional no pré-transplante está 
associada a melhor evolução no pós-transplante. Desta forma, 
uma avaliação nutricional minuciosa permite a instituição de 
medidas que possam reverter ou, ao menos, amenizar os dis-
túrbios nutricionais destes pacientes.

A presença frequente de edema nos pacientes candidatos 
ao transplante cardíaco impede que dados de peso e índice de 
massa corporal sejam adequados para avaliação do estado nutri-
cional. Neste contexto, o nutricionista pode utilizar indicadores 
antropométricos, tais como pregas cutâneas tricipital/bicipital; 
circunferência do braço e circunferência muscular do braço 
para melhor avaliação. Dados laboratoriais como albumina, 
pré-albumina e transferrina podem ser utilizados; porém, sua 
análise deve ser feita com cautela, uma vez que podem sofrer 
interferência de processos agudos que aumentem o catabolismo.

Uma vez detectada a deficiência nutricional, medidas 
específicas devem ser adotadas a fim de aumentar o aporte 
calórico para estes pacientes, limitar os efeitos do catabolis-
mo, manter estado funcional e qualidade de vida, minimizar 
descompensações e internações. Em pacientes internados com 
a doença ainda mais avançada, em algumas situações pode ser 
necessário o suporte nutricional por via enteral ou parenteral.

No período do pós-transplante inicial, a terapia nutricio-
nal também merece atenção especial. O aporte calórico deve 
ser o suficiente para permitir reverter ou reduzir os efeitos dos 
distúrbios nutricionais da fase pré-transplante. No entanto, a 
introdução de imunossupressores e, muitas vezes, o uso de 
antibióticos necessários nesta fase podem gerar intolerância 
gastrointestinal ou até alteração pancreática que devem ser 
monitorizadas e seguidas de ajustes da dieta. Vale lembrar que 
infecções oportunistas podem atingir o trato gastrointestinal, 
exigindo adaptações na dieta.

Psicólogo
A atuação do psicólogo tanto na avaliação quanto no 

acompanhamento psicológico do candidato ao transplante car-
díaco é fundamental para definir se o paciente está preparado 
emocionalmente para ser incluído em fila e suportar a espera 
pelo órgão que, na maioria das vezes, é longa. Nesta avalia-
ção, o profissional pode detectar distúrbios de personalidade 
ou alterações que possam induzir a dificuldade de adesão ao 

tratamento no pós-transplante. Uma vez detectadas tais altera-
ções, o acompanhamento e o tratamento específicos podem ser 
iniciados, visando controle e até mesmo reversão do quadro. 
Para aqueles que aguardam pelo transplante em casa, em geral 
o psicólogo mantém consultas regulares nas quais o paciente 
pode falar de seus medos, inseguranças e dúvidas e o psicólogo 
pode trabalhar estas questões e até identificar novos problemas 
a serem solucionados junto com a equipe médica.

A longa espera por um órgão compatível, tanto em 
pacientes internados quanto em pacientes que aguardam o 
transplante cardíaco ambulatorialmente, gera sentimento de 
ansiedade e, muitas vezes, de depressão, que deve ser identi-
ficado pelo profissional que atende o paciente e prontamente 
tratado. O suporte psicológico nesta situação pode trazer be-
nefício significativo17.

No entanto, o papel do psicólogo também se estende 
para a fase pós-transplante. Muitas mudanças ocorrem num 
período curto e o paciente precisa se adaptar à nova vida. Pre-
cisa ganhar confiança e aos poucos ser reinserido na sociedade, 
uma vez que não é infrequente que estes pacientes passem 
anos sem poder atuar no mercado de trabalho por limitação da 
insuficiência cardíaca.

Assistente social
A avaliação social do candidato ao transplante cardíaco 

tem por objetivo identificar fatores de ordem socioeconômica e 
cultural que possam ser considerados de risco para o paciente 
após a realização do transplante.

Antes de emitir seu parecer, o assistente social deve 
analisar 4 parâmetros fundamentais: a capacidade de aceitação/
adesão do paciente e do cuidador; a identificação do cuidador 
dentro do núcleo familiar; a avaliação das condições socioeco-
nômicas como renda familiar, escolaridade, condição da habi-
tação e profissão do paciente/provedor e, por fim, a condição de 
deslocamento do paciente até o hospital no momento em que 
for convocado para transplante (tempo máximo de 2 horas).

De fato, além de identificar possíveis condições de mo-
radia que possam impedir ou dificultar o retorno do paciente 
para sua casa após o transplante, o assistente social pode pro-
mover, juntamente com familiares, mudanças nesta estrutura 
que passem a permitir que o transplantado possa habitar a 
moradia em questão. Para os pacientes que são transferidos de 
outros estados, o serviço social pode facilitar o acolhimento 
de familiares em casas de apoio até que consigam um local 
adequado para viver pelo período necessário no pós-transplante 
antes de retornarem a sua cidade de origem. Uma vez realizado 
o transplante, o assistente social deve, então, verificar se as 
intervenções propostas para suplantar as dificuldades foram 
realmente implementadas e se as condições estão adequadas 
para a alta do paciente.

Farmacêutico
Entre os profissionais que compõem o Heart Team, está 

o farmacêutico, que pode exercer seu papel ainda nas clínicas de 
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insuficiência cardíaca junto a pacientes com insuficiência cardíaca 
em fila de transplante, mas, principalmente, na orientação dos pa-
cientes após o transplante. Na fase pré-transplante, existem estudos 
mostrando que a atuação do farmacêutico pode contribuir com 
redução de morbidade destes pacientes. Meta-análise envolvendo 
12 estudos randomizados controlados (2006 pacientes) revelou que 
o cuidado realizado pelo farmacêutico no tratamento de pacientes 
com insuficiência cardíaca reduz o risco de hospitalizações por 
qualquer causa ou por insuficiência cardíaca18.

No entanto, o papel do farmacêutico é ainda mais im-
portante no período pós-transplante. Embora o paciente com 
insuficiência cardíaca esteja acostumado com a polifarmácia, as 
medicações imunossupressoras têm peculiaridades que devem 
ser ressaltadas para o paciente. O horário em que devem ser 
tomadas as medicações; o período de jejum necessário para a 
adequada absorção de cada medicamento e os efeitos adversos 
dos mesmos devem ser explicitados para que os pacientes pos-
sam identificá-los e relatar à equipe médica quando oportuno. 
O farmacêutico do grupo de transplantes faz a orientação das 
novas medicações antes da alta do paciente e está disponível 
para esclarecer dúvidas ao longo do tratamento ambulato-
rial. Também participa das reuniões do grupo de transplante 
fornecendo informações à equipe médica sobre possíveis 
modificações nos imunossupressores disponíveis e efeitos ad-
versos recentemente relatados, além de viabilizar a compra de 
medicamentos, em geral antimicrobianos, não padronizados, 
que podem ser necessários no tratamento de pacientes em uso 
de imunossupressores.

Dados de literatura revelam que o papel do farmacêutico 
é crescente e que a maioria dos centros transplantadores (cerca 
de 78%) incorporaram o farmacêutico como membro da equipe 
multidisciplinar do Heart Team19.

Fisioterapeuta
Na fase pré-transplante, o fisioterapeuta pode atuar 

principalmente nos pacientes que aguardam transplante em fila 
como prioridade. Estes pacientes ficam dependentes de drogas 
vasoativas e, às vezes, até com balão intra-aórtico, o que limita 
sua mobilização do leito. Nesta situação, a fisioterapia respirató-
ria e motora são fundamentais para evitar infecções respiratórias 
e minimizar a perda muscular decorrente da inatividade.

Na fase pós-transplante, sua atuação é ainda mais im-
portante, pois, além de proporcionar mobilização de secreções, 
evitando infecções respiratórias, permite o restabelecimento 
da força muscular e a recuperação completa do paciente. A 
fisioterapia precoce pode reduzir complicações comuns no 
pós-operatório e melhorar a condição física destes pacientes.

Biomédico
O biomédico pode atuar no Heart Team auxiliando 

principalmente durante a captação de órgãos. Uma vez iden-
tificado o potencial doador, o biomédico é acionado e auxilia 
na avaliação de toda a logística, sob a supervisão do cirurgião 
captador, visando minimizar o tempo de isquemia do enxerto 

durante a captação, principalmente nas captações que são feitas 
à distância. Esta logística envolve o tempo de deslocamento 
até o hospital onde ocorrerá a captação, o meio de transporte 
que será utilizado para a captação (ambulância, helicóptero 
ou avião) e a factibilidade do mesmo considerando o tempo 
máximo de isquemia, em geral não devendo ultrapassar 4 
horas. Além desta avaliação, o biomédico auxilia o cirurgião 
no ato da captação, quer diretamente em campo operatório, 
quer indiretamente auxiliando no preparo e infusão da solução 
para preservação do enxerto.

A atuação do biomédico pode ainda se estender para a 
aquisição de imagens ecocardiográficas do coração do doador 
antes da decisão sobre a qualidade do órgão. Estas imagens 
são enviadas para um ecocardiografista, que define se o órgão 
pode ser usado para a captação. Esta informação é passada aos 
clínicos e cirurgiões da equipe, que analisam as condições do 
doador juntamente com os dados ecocardiográficos e definem 
se a captação será realizada.

concluSão

A implementação do conceito de Heart Team no trans-
plante cardíaco reflete claramente a importância da interação 
entre diversos profissionais de saúde, objetivando proporcionar 
uma rápida e completa avaliação pré-operatória, seguimento 
pós-operatório e também aprimorar todas as etapas do processo 
de captação de órgãos. A sincronia desta equipe é fundamental 
para o sucesso do transplante, na busca de cada vez melhores 
resultados, comparáveis aos internacionais. No Instituto do Co-
ração (InCor), temos observado nos últimos anos um aumento 
crescente do número de transplantes, inclusive com captações à 
distância, refletindo em resultados amplamente positivos, prove-
nientes do trabalho desta equipe focada no transplante. Modelos 
como este devem ser expandidos pelo Brasil, uma vez que ainda 
temos grande potencial de crescimento dos transplantes, frente à 
grande demanda de casos com indicação no nosso país.
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O transplante cardíaco está indicado para pacientes com 

insuficiência cardíaca grave com sintomas incapacitantes, a despeito 

de estarem recebendo tratamento farmacológico otimizado e de 

terem se esgotado as possibilidades cirúrgicas de tratamento. Entre 

outros fatores, as limitações referentes à disponibilidade de doadores 

de coração efetivos, principalmente no Brasil, tornam a escolha 

criteriosa do receptor cardíaco, além de um desafio, uma grande 

responsabilidade para a prática diária do cardiologista clínico. 

Hiponatremia, insuficiência renal, caquexia cardíaca, anemia, baixos 

níveis de colesterol, queda dos níveis de hemoglobina e dependência 

de inotrópicos são fatores clínico-laboratoriais associados a mau 

prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) avançada. 

Os escores de risco [HFSS (Heart Failure Survival Score) e 

SHFM (Seattle Heart Failure Model)] devem ser utilizados como 

ferramentas acessórias para avaliar a gravidade dos pacientes com 

IC avançada. VO2 pico < 10 ml/kg/min e VE/VCO2 > 34 no teste do 

exercício cardiopulmonar estão relacionados com mortalidade em 

pacientes ambulatorialmente avaliados para transplante cardíaco. A 

hemodinâmica pulmonar, assim como o perfil imunológico, deve 

ser rotineiramente acessada em pacientes candidatos a transplante 

cardíaco. Os pacientes com hipertensão pulmonar fixa estão sob 

risco de desenvolverem insuficiência cardíaca direita fatal após 

o transplante cardíaco. Por sua vez, a presença de anticorpos 

circulantes contra os antígenos HLA (Human Leukocyte Antigen) 

é um fator de risco para rejeição do enxerto após o transplante 

de coração. Finalmente, a indicação do transplante cardíaco em 

situações clínicas extremas vem aumentando e se tornando um 

desafio na prática clínica cardiológica.
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The heart transplantation is indicated for patients with severe 

heart failure and disabling symptoms despite being receiving 

optimal pharmacological treatment and having exhausted the 

possibilities of surgical treatment. Among other factors, the 

limitations related to the availability of effective heart donor, 

mainly in Brazil, make a judicious choice of the heart receptor 

in addition to a challenge, a huge responsibility for the daily 

practice of clinical cardiologists. Hyponatremia, renal failure, 

cardiac cachexia, anemia, low cholesterol levels, decrease in 

hemoglobin levels and dependence on inotropes are clinical and 

laboratory factors associated with poor prognosis in patients 

with advanced heart failure. The risk scores [HFSS (Heart 

Failure Survival Score) and SHFM (Seattle Heart Failure 

Model)] should be used as ancillary tools to assess the severity 

of patients with advanced HF. Peak of VO2 < 10 ml/kg/min 

and VE/VCO2 > 34 during the cardio-pulmonary exercise test 

are related to mortality in ambulatory patients evaluated for 

cardiac transplantation. Pulmonary hemodynamics as well 

as the immunological profile should be routinely accessed in 

patients who are candidates for cardiac transplantation. Patients 

with fixed pulmonary hypertension are at risk for fatal right 

heart failure after heart transplantation. In turn, the presence 

of circulating antibodies to Human Leukocyte Antigen HLA) 

is a risk factor for graft rejection after heart transplantation. 

Finally, the indication of cardiac transplantation in extreme 

clinical situations are increasing and becoming a challenge in 

cardiology clinical practice.
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O transplante cardíaco está indicado para pacientes 
com insuficiência cardíaca grave com sintomas 
incapacitantes, a despeito de estarem recebendo 

tratamento farmacológico otimizado e de terem se esgotado 
as possibilidades cirúrgicas de tratamento1. Quando se avalia 
o transplante cardíaco como possibilidade terapêutica para 
um paciente com insuficiência cardíaca terminal, deve-
se sempre comparar a mortalidade esperada do paciente, 
seguindo a evolução natural da doença, frente à mortalidade 
derivada do transplante cardíaco. Esta deve ser sempre 
menor do que a mortalidade estimada da insuficiência 
cardíaca.

Historicamente, devido à limitada disponibilidade 
de órgãos, o transplante cardíaco era oferecido apenas aos 
pacientes com taxa de sobrevida estimada menor do que 50% 
em 1 ano, submetidos à terapia medicamentosa e cirúrgica 
disponível2. Porém, com o aumento da sobrevida e da 
qualidade de vida dos pacientes com insuficiência cardíaca 
e da disseminação das terapias de assistência circulatória 
mecânica, em escala global, cada vez mais pacientes 
preenchem critérios para o transplante cardíaco. Todavia, 
as limitações referentes à disponibilidade de doadores de 
coração efetivos persistem, principalmente no Brasil, e tornam 
a escolha criteriosa do receptor cardíaco, além de um desafio, 
uma grande responsabilidade para a prática cardiológica 
(Tabela 1).

avalianDo a graviDaDe Da inSuficiência carDíaca: 
o teSte De eSforço carDioPulmonar, oS eScoreS De 
riSco e a evolução clínico-hemoDinâmica

A medida do VO2 pico durante o teste de esforço 
cardiopulmonar (TCP), geralmente realizado sobre esteira, 
fornece uma avaliação objetiva da capacidade funcional dos 
pacientes com insuficiência cardíaca avançada, e constitui uma 
medida indireta da reserva cardiovascular3. Mancini et al.4 
avaliaram 114 pacientes, divididos prospectivamente em três 
grupos: 1 - VO2 pico < 14 ml/kg/min, pacientes aceitos como 
candidatos a transplante; 2 - VO2 pico > 14 ml/kg/min, cujo 
transplante foi adiado; 3 - VO2 pico < 14 ml/kg/min, com 
contraindicação ao transplante cardíaco. Os pacientes com 
VO2 pico > 14 ml/kg/min apresentaram a melhor sobrevida 
em 1 ano, enquanto os pacientes com VO2 pico < 10 ml/kg/
min apresentaram a pior sobrevida entre os três grupos (47% 
em um ano). Atualmente, na prática clínica, o VO2 pico < 10 
ml/kg/min é um forte marcador de mortalidade, e um valor 
objetivo de gravidade para a indicação de pacientes para o 
transplante cardíaco4.

Mais recentemente, Myers et al.5 desenvolveram 
um escore de risco preditor de desfechos clínicos (morte, 
transplante cardíaco e uso de dispositivo de assistência 
ventricular mecânica) em pacientes com insuficiência cardíaca 
submetidos ao TCP. Neste estudo, a varíavel de maior poder 

Tabela 1. Recomendações para avaliação e seleção do receptor de transplante cardíaco.
A. Anamnese e exame físico completos

B. Imunocompatibilidade

Compatibilidade ABO, Painel de Reatividade a Antígenos (PRA), Tipagem HLA tecidual

C. Avaliação da gravidade da IC

Teste cardiopulmonar, ecodopplercardiograma, avaliação hemodinâmica pulmonar (CATE D), ECG de repouso

D. Avaliação funcional de múltiplos órgãos

Bioquímica de sangue, função hepática, função renal, função tireoideana, lipidograma, Urinálise, Taxa de filtração glomerular, 
proteinúria de 24 horas, prova de função pulmonar e gasometria, radiografia de tórax (PA e perfil), ultrassom abdominal total, 
doppler carotídeo (se indicado ou em > 50 anos), exame odontológico, exame oftalmológico (se diabético)

E. Sorologia para infecções e vacinação

HbsAg, Anti-Hbc, Anti-Hbs, Anti-HCV, HIV, HTLV, CMV, Toxoplasmose, EBV, Varicela

Vacina antigripal (anual), vacina antipneumocócica, vacina anti-hepatite B (três doses)

Anti-Hbs (imunidade)

F. Profilaxia de verminose

G. Rastreamento de neoplasia

Pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia (se indicada e acima de 50 anos), mamografia (se indicada ou idade > 40 anos), 
citologia cérvico-vaginal (se indicado, idade ≥18 anos, sexualmente ativa), PSA (se indicado e homens > 45 anos)

H. Consultas especializadas

Avaliação nutricional, social e enfermagem, psicologia e psiquiatria/nutrologia
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preditivo de desfechos foi o VE/VCO2 [a relação entre a 
ventilação (VE) e a produção de dióxido de carbono (VCO2)] 
slope (≥ 34), outra variável respiratória e hemodinâmica, 
fornecida pelo TCP5. Outros estudos indicam que a associação 
do valor do VO2 pico e o valor do BNP (Peptídeo natriurético 
tipo B) > 137 pg/ml aumenta o poder da estratificação de risco 
em pacientes com insuficiência cardíaca crônica6.

Os dois principais modelos estatísticos validados 
disponíveis para se avaliar diretamente a sobrevida dos pacientes 
com insuficiência cardíaca crônica são o HFSS (Heart Failure 
Survival Score) e o SHFM (Seattle Heart Failure Model). 
O HFSS avalia os seguintes parâmetros de risco: 1 - Atraso 
da condução ventricular; 2 - Fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo; 3 - Nível sérico de sódio; 4 - Pressão arterial média; e 
5 - VO2 pico. Os pacientes com alto risco (HFSS menor ou igual 
a 7,19) apresentam sobrevida de 43% em 1 ano7. Por sua vez, o 
SHFM é um escore de risco que avalia o impacto de intervenções 
como medicamentos ou terapia de ressincronização na sobrevida 
dos pacientes com insuficiência cardíaca. Derivado de uma 
coorte de 1125 pacientes e validado em mais de 9000 pacientes, 
o SHFM prediz, acuradamente, a sobrevida dos pacientes com 
insuficiência cardíaca em 1, 2 e 3 anos8.

Em âmbito nacional, Aerosa et al.9 identificaram 
os fatores de pior prognóstico em 330 pacientes com IC 
avançada encaminhados ambulatorialmente para transplante 
cardíaco. As variáveis prognósticas após análise multivariada 
estatisticamente significantes foram: 1 - Fração de ejeção; 2 - 
Ureia; e 3 - Hemoglobina.

Hiponatremia, insuficiência renal, caquexia cardíaca, 
anemia e baixos níveis de colesterol são achados que se 
relacionam com mau prognóstico em pacientes com IC terminal. 
Na prática diária, pacientes com internações frequentes 
necessitando uso de Dobutamina, pacientes aderentes com 
síndrome cardiorrenal refratária a múltiplos diuréticos em 
altas doses e pacientes com hipotensão mantida e persistente 
após tentativa de otimização da terapia medicamentosa 
(principalmente o IECA/BRA) devem ser criteriosamente 
avaliados quanto à indicação para o transplante cardíaco10,11 
(Tabela 2).

avaliação Da hemoDinâmica Pulmonar 
Pré-tranSPlante carDíaco

Pacientes com hipertensão pulmonar estão sob risco 
de desenvolverem insuficiência cardíaca direita fatal após 
o transplante cardíaco. A hipertensão pulmonar (HP) grave 
é considerada contraindicação ao transplante ortotópico, 
devido ao risco de falência aguda ou crônica do ventrículo 
direito pela inabilidade do coração transplantado adaptar-se 
às altas pressões vigentes no território pulmonar do paciente 
receptor12,13.

O cateterismo direito e o cateter de artéria pulmonar 
(Swan-Ganz) têm sido utilizados para avaliar a hemodinâmica 
pulmonar dos candidatos a transplante cardíaco com o objetivo 

de: avaliar o grau de HP e a reatividade da HP à terapia 
vasodilatadora periférica ou pulmonar. Bacal et al.14, entretanto, 
em estudo realizado com 130 pacientes pré-transplante 
cardíaco, demonstraram uma boa correlação (Correlação de 
Pearson - r: 0,64) entre a pressão sistólica da artéria pulmonar 
(PSAP) medida pelo ECO transtorácico com doppler e a 
pressão sistólica do ventrículo direito medida pelo Cateter de 
Artéria Pulmonar (CAP). Pacientes com valores de PSAP < 45 
mmHg poderiam prescindir do estudo hemodinâmico pulmonar 
invasivo14.

A vasta maioria dos pacientes com IC de etiologia 
isqêmica ou dilatada tem um componente de resistência 
vascular pulmonar (RVP) elevada, que é diretamente 
relacionada à pressão do átrio esquerdo. Quando a RVP é 
primariamente reativa, a resistência diminui rapidamente após 
o transplante cardíaco. Assim, se a pressão de átrio esquerdo 
do coração do doador é normal, a RVP retorna aos níveis de 
normalidade dentro da primeira semana pós-transplante e tende 
a manter-se dessa maneira no ano subsequente15.

Claramente, uma resposta hemodinâmica pressórica 
pulmonar sustentada a terapias vasodilatadoras como milrinona, 
prostaglandina E1, nitroprussiato, nitroglicerina ou óxido 
nítrico é um indicador de risco maior do que o valor absoluto 
da RVP. Pacientes com RVP elevada, em que não se obtém 
uma redução da RVP para menos de 2.5 WU, com o uso de 
vasodilatadores, ou cuja redução tenha sido atingida à custa de 
hipotensão sistêmica, apresentam um importante aumento da 
mortalidade pós-transplante16.

Quando as pressões pulmonares permanecem gravemente 
elevadas (> 60 mmHg) a despeito da terapia medicamentosa 
otimizada (incluindo inotrópicos e vasodilatadores IV), a 
redução da pressão capilar pulmonar torna-se crítica para a 
tomada de decisão. Nessa situação, o uso de dispositivos de 
assistência ventricular esquerda (ponte para transplante ou 
terapia de destino) ou mesmo o transplante cardíaco heterotópico 
(apesar dos resultados globalmente desanimadores) podem ser 
opções plausíveis.

avaliação imunológica Pré-tranSPlante carDíaco

A presença de anticorpos circulantes contra os antígenos 
HLA (Human Leukocyte Antigen) é um fator de risco para 
rejeição do enxerto após o transplante de coração. O objetivo 
primário da avaliação imunológica pré-transplante cardíaco 
é a identificação de indivíduos potencialmente receptores de 
enxerto cardíaco que possuam anticorpos HLA e, assim, evitar 
combinações doador-receptor que possam ocasionar alto risco 
de rejeição hiperaguda3. Terasaki et al.17 e outros, no início dos 
anos 60, foram os primeiros autores a estabelecer a relação 
entre a perda precoce do enxerto cardíaco e o painel linfocitário 
obtido durante o transplante cardíaco.

Para a detecção dos anticorpos HLA pré-formados, 
o soro do potencial receptor é testado contra um painel de 
antígenos HLA representativos da comunidade. O percentual 
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Tabela 2. Indicações para o transplante cardíaco.
I. Indicações Absolutas

- Insuficiência cardíaca refratária na dependência de drogas inotrópicas e/ou de suporte circulatório e/ou ventilação mecânica

- Choque Cardiogênico refratário

- VO2 máximo ≤ 10 ml/kg/min

- Doença isquêmica com angina refratária, grave e limitante, sem possibilidade de revascularização cirúrgica ou percutânea

- Arritmia ventricular sintomática refratária a todas as modalidades terapêuticas

II. Indicações Relativas

- VO2 máximo entre 11 e 14 ml/kg/min com limitação importante da capacidade funcional

- Instabilidade recorrente do equilíbrio hídrico e da função renal em vigência de aderência ao regime terapêutico otimizado 

III. Indicações Insuficientes

- Baixa fração de ejeção do ventrículo esquerdo

- Classe Funcional III e IV prévia

- Arritmias ventriculares prévias

- VO2 máximo > 15 ml/kg/min sem outras indicações
Adaptado de Myers et al.5

de reatividade determina o PRA (Painel de Reatividade a 
Antígenos) e define o grau de sensibilização do paciente. Existe, 
comprovadamente, uma forte correlação entre os níveis de 
PRA e a frequência de rejeição humoral e a perda do enxerto3. 
A existência de um painel de anticorpos anti-HLA > 10% 
aumenta o risco de rejeição e praticamente impõe a necessidade 
da realização do crossmatch antes do transplante cardíaco18.

O crossmatch, durante o transplante cardíaco, é 
tipicamente o teste final de compatibilidade imunológica 
entre o doador e o receptor cardíaco. O alvo principal desta 
modalidade de teste é prevenir a rejeição hiperaguda durante 
o intra e pós-operatório imediato e a rejeição acelerada aguda 
nos primeiros 5-7 dias pós-transplante. O crossmatch padrão ou 
standard ocorre por meio da incubação de linfonodos retirados 
do doador com o soro do receptor e complemento. Grosso 
modo, a medida do grau de positividade é a porcentagem de 
células do doador destruídas pelo binômino soro do doador e 
complemento. O teste é considerado negativo quando resulta 
em apenas 0-10% de células mortas19,20. O uso do crossmatch, 
entretanto, é limitado devido à logística necessária para retirada 
dos linfonodos do doador e pela duração do exame (5-6 horas).

Atualmente, o método da Prova Cruzada Virtual (PCV), 
baseado na citometria de fluxo, tem sido utilizado como 
substituto do crossmatch real. Na PCV, são usados os resultados 
obtidos pelo exame PRA do receptor e o resultado de tipificação 
HLA do doador. Assim, basicamente, o procedimento consiste 
em comparar os dados de tipificação HLA do doador com os 
do receptor para obter o número de compatibilidades e de 
incompatibilidades. Já existem evidências na literatura de que 
o uso da PCV é um eficaz simulador do crossmatch real, desde 
que realizado com a avaliação dos cinco alelos HLA nos loci 
A, B, C, DR e DQ21.

oBeSiDaDe

A obesidade é uma comorbidade importante que 
determina um tempo prolongado de permanência do 
recepetor cardíaco na lista de espera, haja vista a escassa 
disponibilidade de doadores cardíacos com grandes 
superfícies corporais. A obesidade é um fator marcante de 
morbidade e mortalidade após cirurgia cardíaca aberta22. 
Cicatrização ineficaz, aumento do risco de infecção, 
trombose de membros inferiores e complicações pulmonares 
são os principais desfechos negativos relacionados com 
cirugia cardíaca em obesos. No transplante cardíaco em 
obesos, estudos demonstraram aumento de mortalidade, 
predisposição à rejeição de alto grau precoce e aumento do 
risco anual de doença vascular do enxerto23. Recomendações 
atuais da ISHLT (International Society of Heart and Lung 
Transplantation) sugerem que se deve obter um IMC < 30 
kg/m2 ou um peso < 140% do peso ideal antes de listagem 
de pacientes para o transplante cardíaco24.

Diabetes mellitus

Diabetes, particularmente com evidência de lesão 
significativa de órgão-alvo (neuropatia ou nefropatia), é uma 
contraindicação relativa ao transplante cardíaco24. Todavia, 
estudos têm reportado que diabéticos criteriosamente selecionados, 
em uso de insulinoterapia ou terapia medicamentosa, podem ser 
transplantados com sucesso e apresentam morbimortalidade 
semelhante a indivíduos não diabéticos25. Outros estudos, 
contudo, reportam aumento de eventos adversos em 5 anos, nos 
pacientes previamente diabéticos submetidos ao transplante de 
coração26. Apesar dos dados conflitantes, publicação recente 
utilizando o banco de dados da United Network of Organ 
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Sharing (UNOS) evidenciou que a mortalidade pós-transplante 
cardíaco entre diabéticos e não diabéticos é semelhante, exceto 
em pacientes que apresentam insuficiência renal significativa 
(Cr = ou > 2,5 mg/dl)27 (Tabela 3).

avaliação Do recePtor no tranSPlante carDíaco 
De emergência

Os pacientes com maior gravidade considerados para 
transplante cardíaco são aqueles que apresentam choque 
cardiogênico ou dependência de terapia inotrópica com 
progressivo declínio da função renal e hepática. De acordo com 
a classificação proposta pela Interagency Registry for Mechanical 
Assist Device Classification (INTERMACS), estes pacientes 
devem ser classificados como INTERMACS níveis 1 e 228.

Dada a gravidade destes pacientes, a avaliação pré-
transplante cardíaco necessita ser realizada com extrema 
urgência. Este crescente grupo de indivíduos, potencialmente 
listados para transplante cardíaco sem avaliação ambulatorial 
prévia, constituem atualmente o maior desafio para 
cardiologistas transplantadores. Geralmente, estas situações 
ocorrem em pacientes com disfunção ventricular aguda pós-
circulação extracorpórea, choque cardiogênico após infarto 
agudo do miocárdio e miocardite aguda29,30. Vários problemas 
logísticos e éticos, incluindo função neurológica, perfil 
imunológico de urgência e danos maiores em órgãos-alvo, 
devem ser imediatamente acessados. Frequentemente, o suporte 
circulatório mecânico de curta duração deve ser indicado como 

ponte para decisão em casos incertos, para permitir recuperação 
ou maior acurácica na avaliação pré-transplante cardíaco.

Em pacientes com choque refratário a despeito de 
terapia inotrópica, o balão intra-aórtico (BIA) é frequentemente 
o agente de primeira linha em termos de suporte mecânico de 
curta permanência. Pacientes com evidência de inadequada 
perfusão tecidual em vigência de BIA e terapia inotrópica podem 
se beneficiar de um suporte circulatório biventricular total 
com suporte respiratório associado através da Extracorporeal 
Membrane Oxygenation (ECMO) em sua modalidade 
venoarterial (VA)30. Dispositivos de curta permanência 
alternativos são: Levitronix (Centrimag®, Levitronix LLC; 
MA, USA), Impella ou Tandem Heart.

concluSão

A seleção de pacientes para transplante cardíaco é uma 
tarefa que requer treinamento, experiência clínica, familiaridade 
com pacientes com IC avançada e responsabilidade. Avaliar a 
gravidade clínica-laboratorial dos pacientes com IC grave é o 
primeiro passo desta missão. O grau de hipertensão pulmonar e o 
perfil imunológico do potencial receptor constituem barreiras que 
podem até mesmo contraindicar o procedimento. Comorbidades 
como obesidade e diabetes mellitus devem ser sempre, 
obrigatoriamente, acessadas. Por fim, a indicação do transplante 
cardíaco para pacientes em situações críticas requer rapidez e 
muitas vezes a necessidade de terapias de suporte circulatório 
mecânico de curta duração para melhor tomada de decisão.

Tabela 3. Contraindicações ao transplante cardíaco.
I. Absolutas

- Doença sistêmica concomitante com mau prognóstico

- Neoplasias ativas ou com possibilidades de recidivas

- Diabetes mellitus com comprometimento importante de órgãos-alvo (retinopatia, nefropatia ou neuropatia)

- Doença aterosclerótica cerebral grave ou periférica não revascularizável

- Hipertensão pulmonar importante e irreversível

- Doença pulmonar grave (FEV1 < 40%, CVF < 50%)

- Infecção ativa não controlada

- Alto risco de má aderência terapêutica por motivos psiquiátricos, psicosociais ou abuso de drogas ilícitas

- Idade biológica avançada com uma expectativa de vida inferior a 5 anos, independentemente da patologia cardíaca

II. Relativas maiores

- Peso > 150% do ideal

- Infecção por HIV

- Diabetes mellitus sem comprometimento de órgãos-alvo

- Doença aterosclerótica cerebral ou periférica moderada

- Infecção por VHC de alto risco

- Insuficiência renal em hemodiálise (possibilidade de transplante combinado)

- Cirrose hepática (possibilidade de transplante combinado)

- Idade biológica > 65 anos
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Este artigo aborda dados clínicos-cirúrgicos que potencial-

mente podem complicar o pós-operatório imediato e tardio 

do transplante cardíaco. A seleção do paciente tem importante 

impacto na evolução imediata e pode trazer consequências a 

curto e a longo prazo e na sobrevida. A seleção adequada do 

doador/receptor pode impactar a função do enxerto e fatores 

como urgências, presença de comorbidade e condições clíni-

cas do receptor são dados importantes para obtenção de bons 

resultados. O tempo de isquemia é outra importante variável 

e é fundamental uma boa logística para que tudo corra bem. A 

seleção do doador, suas comorbidades, proteção miocárdica e 

tipo de técnica cirúrgica empregada podem ter influência no 

período pós-transplante. Complicações pós-operatórias, tais 

como falência primária do enxerto, disfunção do ventrículo 

direito ou esquerdo, infecções incluindo mediastinite, derrames 

pericárdios podem ser fatores que influenciam os resultados 

nos primeiros períodos após o procedimento. As complicações 

a longo prazo muito se relacionam à terapia imunossupressi-

va objetivando minimizar o risco de rejeição, assim como a 

comorbilidade associada com os efeitos adversos que estas 

terapias podem causar. Eventuais complicações neurológicas, 

doença vascular do enxerto, malignidade, doenças renais, 

diabete mellitus, hipertensão, osteoporose e necessidade de 

retransplante estão citados no texto, além de recomenda-

ções quanto à gravidez, contracepção e disfunção erétil para 

pacientes transplantados.
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This article deals with surgical issues that may potentially 

complicate the immediate post-heat transplant period. The 

patient selection has a very important impact in the immediate 

post-operative recovery of the patient and some have con-

sequences in the outcomes and survival. Size discrepancies 

in the donor-recipient can impair in the graft function, and 

factors like urgency of the procedure, presence of comor-

bid diseases and the adequacy of physical reserves in the 

recipient’s ability are important to obtain successful results. 

The ischemic time is another important variable and a good 

logistic is relevant for the things to go well. The donor 

selection, his comorbidites, myocardical preservation and 

surgical techniques could influence the post-heart transplant. 

Postoperative complication like primary graft failure and rigth 

or left ventricular dysfuntion, sternal wound infection and 

pericardial effusion may cause delay in the convalescence. 

The long-term complications are related with the immunosup-

pressive therapy to minimizing the risk of rejection, long-term 

morbility associated with the adverse effects of these drugs. 

Eventual neurological complications cardiac allograf vas-

culopathy, malignancies, chronic kidney diseases, diabetes 

mellitus, hypertension, bone diseases and retransplantation 

are mentioned in the text. Also warnings about pregnancy, 

contraception, erectide dysfunction are present.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):69-75
RSCESP (72594)-2139

comPlicationS of acute anD chronic of heart tranSPlantion 
Patient

Descriptors: cardiac surgery, clinical evolution, heart 
transplantation, outcome assessment (health care).

Descritores: avaliação de resultados (cuidados de saúde), 
cirurgia cardíaca, evolução clínica, transplante cardíaco.



70 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 3 — Jul-Ago-Set — 2014

Dinkhuysen JJ et al./Complicações agudas e crônicas do paciente transplantado do coração
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(3):69-75

O transplante cardíaco é um procedimento médico com-
plexo e composto por inúmeras variáveis, bastante 
diferente das cirurgias cardíacas convencionais. A 

equipe que lida com esta atividade deve invariavelmente ser 
multidisciplinar1,2, envolvendo cirurgiões cardiovasculares, 
clínicos cardiologistas, imunologista, psicólogos e assistentes 
sociais, além de ter condições de atuação não só da equipe, 
mas também da Instituição que pertencem, 24 horas por 
dia durante 7 dias da semana, dada a imprevisibilidade da 
ocorrência do procedimento. É absolutamente necessário para 
a equipe transplantadora ter o controle maior possível de todas 
as possíveis variáveis pertinentes.

As complicações tanto agudas quanto crônicas decorren-
tes do procedimento dizem respeito aprioristicamente às con-
dições e infraestrutura que a Instituição disponibiliza, equipe 
experiente segura e disposta a buscar bons resultados a curto 
e a longo prazo demonstrando, com isso, acurácia, seriedade e 
objetivos bem determinados, em que cada participante exerça 
sua função com segurança e obstinação, buscando devolver o 
transplantado a sua família e à sociedade em boas condições e 
com expectativa de sobrevivência a longo prazo.

Na medida em que a equipe tiver conhecimento e con-
trole das variáveis, a ocorrência de complicações será menor, 
surgindo eventualmente apenas as imprevisíveis, o que em 
medicina é um fator presente. Assim sendo, a seleção do re-
ceptor deve ser extremamente criteriosa, levando em conta não 
só os aspectos médicos, mas também psicológicos e sociais, os 
quais, se não bem estratificados, invariavelmente ocasionaram 
complicações (Tabelas 1, 2 e 3).

Nos pacientes portadores de índices de resistên-
cia vascular pulmonar fixa iguais ou superiores a 5 Wood 
eventualmente candidatos a transplante pela técnica hetero-
tópica pode ser possível ser feito implante ortotópico após 

teste farmacológico específico4. Por outro lado, a presença de 
índices elevados de creatinina pode também não contraindicar 
o candidato ao transplante, desde que o paciente faça um teste 
farmacológico com infusão endovenosa de inotrópico (dopa 
ou dobutamina) por 24/48 horas com acompanhamento dos 
níveis da creatinina. Caso ocorrer queda dos valores, significa 
que a função renal está preservada e os níveis elevados são de-
correntes de baixo débito da ICC. Caso não ocorra diminuição 
dos valores, fica explícito comprometimento renal irreversível5.

Seleção Do DoaDor

A morte encefálica pode contribuir para ocorrência de 
falência primária do enxerto devido ao impacto catecolamínico 
(hipertensão, taquicardia e vasoconstrição), que provoca maior 
demanda de oxigênio pelo miocárdio, podendo ocasionar isquemia 
com degeneração mofibrilar, morte de miofibras e hipocontratili-
dade e, na sequência, pode ocorrer redução de resistência vascular, 
que contribui para injuria por deficiência de perfusão coronária. 
Todos estes fatores podem se interar com outros como idade do 
doador, tempo de isquemia, podendo resultar disfunção primária 
do enxerto. A idade é fator de risco6 pelo declínio da reserva 
miocárdica pela idade avançada, tendo-se como limite teórico 
35 anos7. A presença de infecção no doador pode gerar muitas 
complicações imediatas no receptor8, devendo ser tratado com 
antibioticoterapia após diagnóstico. Histórico de doadores em uso 
de cocaína, álcool9 e outras drogas poderão ser empregados, desde 
que a função contrátil seja satisfatória. Doença arterial coronária10 
hipertrofia de VE11, doença valvar são fatores que devem ser ana-
lisados e individualizados na seleção e aproveitamento do enxerto. 
O uso excessivo de noradrenalina (2 mmg/k/peso) dopamina, 
dobutamina (10 mg/k/peso) são fatores que contraindicam12,13 a 
aplicação do enxerto, principalmente com dados ecocardiográficos 

Tabela 1. Indicações de transplante cardíaco3.

Classe de Recomendação Indicações Nível de Evidência

Classe I IC refratária na dependência de drogas inotrópicas e/ou suporte circulatório e/ou 
ventilação mecânica

C

VO2 ≤ 10 ml/Kg/min C

Doença isquêmica com angina refratária sem possibilidade de revascularização C

Arritmia ventricular refratária C

Classe funcional III/IV persistente C

Classe IIa Teste da caminhada dos 6 minutos < 300 metros C

Uso de BB com VO2 ≤ 12 ml/Kg/min C

Sem uso de BB com VO2 pico ≤ 14 ml/Kg/min C

Teste cardiopulmonar com relação VE/VC O2 > 35 e VO2 pico ≤ 14 ml/Kg/min C

Classe III Presença de disfunção sistólica C

Classe funcional III ou IV sem otimização terapêutica C
BB: Betabloqueador.
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Tabela 2. Contraindicações absolutas para transplante 
cardíaco3.

Absolutas

Resistência vascular pulmonar fixa > 5 Wood, 
mesmo após provas farmacológicas

Doenças cerebrovascular e/ou vascular 
periférica graves

Insuficiência hepática irreversível, doença 
pulmonar grave

Incompatibilidade ABO na prova cruzada 
prospectiva entre receptor e doador

Doença psiquiátrica grave, dependência 
química e não aderência às recomendações 
da equipe

Tabela 3. Contraindicações relativas para transplante 
cardíaco3.

Relativas

Idade maior que 70 anos

Diabetes insulino-dependente com lesões graves 
de órgãos-alvo

Comorbidades com baixa expectativa de vida

Obesidade mórbida

Infecção sistêmica ativa

Úlcera péptica em atividade

Embolia pulmonar com menos de 3 semanas

Neoplasia com liberação do oncologista

Diabete mellitus de difícil controle

Insuficiência renal com clearance abaixo de 
30 ml/min/1,73 m2

Amiloidose/sarcoidose/hemocromatose

Hepatite B ou C

Síndrome de imunodeficiência adquirida

Painel linfocitário > 10%

de fração de ejeção inferior a 40%. De preferência, o doador 
será aceito se seu peso é igual, superior ou no máximo inferior 
a 20%14 do receptor, sob pena da ocorrência de baixo débito nos 
pós-operatório imediato. O tempo de isquemia seguro considerado 
limite superior é 4 horas com proteção miocárdica por solução car-
dioplégica e hipotermia, sendo, contudo, possível fazer implantes 
com tempo reduzido15. A avaliação da reatividade contra painel 
de anticorpos do receptor, assim como a realização crossmatch 
virtual doador/receptor, são fundamentais para evitar diferentes 
tipos de transtornos imunológicos no pós-operatório imediato16.

aSPectoS cirúrgicoS

A técnica mais empregada é a bicaval, que pode ser 
unipulmonar (anastomose dos átrios esquerdos) ou bipulmonar 

(anastomoses seletivas das veias pulmonares)17, devendo-se evi-
tar áreas de turbilhamento nas anastomoses e a presença de te-
cido gorduroso nas cavidades, dada a possibilidade de formação 
de trombose e suas consequências, havendo invariavelmente 
a necessidade de agentes inotrópicos (dopa ou dobutamina) 
pós-implante. Complicações cirúrgicas no pós-operatório18, 
por infecção do sítio cirúrgico e mediastinite podem requerer 
reintervenções com antibioticoterapia vigorosa. Necessidade de 
revisão de hemostasia por sangramento excessivo nas primei-
ras horas pós-implante, decorrente de vazamentos cirúrgicos 
ou mesmo coagulopatia, requerendo também reabertura da 
cavidade e a presença de derrames intrapericárdicos19 muitas 
vezes sendo necessária redrenagem mediastinal. Na monitori-
zação hemodinâmica do procedimento, além dos convencio-
nais peculiares às cirurgias cardíacas (monitorização do átrio 
cardíaco, pressão arterial média, pressão venosa, saturação 
contínua de O2, temperatura esofágica, fluxo urinário), é 
necessária a inclusão de cateter instalado na artéria pulmonar 
ou mesmo swan-ganz para controle da função do ventrículo 
direito débito cardíaco continuamente e cateter instalado no 
átrio esquerdo para avaliação da função do ventrículo esquerdo. 
A realização da ecocardiografia no pós-operatório é mandatória 
no pós-operatório imediato20.

A falência primária do enxerto caracterizada por dis-
função mecânica contrátil excluídas causas anatômicas (cirúr-
gicas) ou imunológicas como rejeição hiper aguda é definida 
como disfunção do enxerto, requerendo dois ou mais inotró-
picos, assistência mecânica circulatória (balão intra-aórtico 
ou dispositivo de suporte circulatório) nas primeiras 24 
horas do transplante, com incidência variando entre 1,4% a 
30,7%21,22, podendo afetar o VE, VD ou biventricular, com 
índices elevados de mortalidade. A fisiopatologia geralmente é 
multifatorial, incluindo hipertensão com resistência pulmonar 
elevada. Outras anormalidades cardíacas, como insuficiência 
tricúspide, podem ocorrer após Tx entre 19% a 84%, depen-
dendo de sua significância, momento do diagnóstico e do tipo 
de técnica de implante empregada (biatrial), mas geralmente é 
funcional podendo influir na morbimortalidade23, sugerindo-se 
a realização de plastia do anel tricúspide do enxerto, prévio 
ao implante24. A insuficiência mitral é outro achado possível 
pós Tx e acontece ao redor de 50%, sendo devido a prolapso 
por alargamento atrial no implante biatrial ou mesmo bicaval 
unipulmonar25. Outras causas são contração assincrônica dos 
átrios do doador e receptor, isquemia de músculo papilar e 
obstrução na via de saída do VE, sendo geralmente pequena 
e assintomática, raramente requerendo reparo cirúrgico26. 
A hipoglicemia que pode trazer complicações do Tx pode 
ser causada por diabete mellitus pré-existente, desarranjos 
metabólicos ou pela terapia corticóide aplicada27 e deve ser 
controlada rigorosamente mantendo seus níveis próximos à 
100 mg/dl. Agentes anti-infectantes devem ser administrados 
precocemente ao implante prevendo infecções pós-operatórias 
oportunistas, como para espécies de estafilococos28, assim 
como a profilaxia antiviral iniciada nos primeiros dias de 
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pós-operatório com ganciclovir e aciclovir (243). Estratégias 
empregadas para pacientes estabilizados e com painel HLA 
elevado, para o tratamento de rejeição anticorpo mediada 
(252), com doses altas de hemoglobina IV (IVIG), plasmafe-
rese continuada com IVIG e globulina hiperimune (CMVIG), 
podendo ser incluída esplenectomia, anti CD20 retuximab 
anticorpo, e outras modalidades imunossupressoras29. Coagu-
lopatias em cirurgia cardíaca apresentam incidência de 20% 
e estão associadas a anormalidades pré ou pós-operatórias, 
requerendo reintervenção cirúrgica de 2% a 4%30, devido 
a fatores como consumo elevado de plaquetas com disfun-
ção, hemodiluição com consumo de fatores hemostáticos, 
hipotermia, ativação de cascata infamatória e fibronólise31; 
aprotinina32, ácido aminocapróico (epsilon) (340), desmo-
pressina (339) são agentes a serem empregados nos casos 
de coagulopatia assim como transfusão de concentrados de 
plaquetas33 (Figuras 1 e 2).

comPlicaçõeS tarDiaS

Uma das preocupações do acompanhamento do paciente 
transplantado é o controle adequado da imunossupressão e, 
aprioristicamente, é possível afirmar que caminha sobre um fio de 
navalha, isto é, se for muito imunossuprimido tem possibilidade de 
infectar e, se pouco, a possibilidade de rejeição é considerável. Em 
função da corticoidoterapia ser associada com intolerância à glico-
se, dislipidemia, hipertensão, osteoporose e infecção, minimizar 
seu emprego é desejável. Pacientes com baixo risco de rejeição sem 
anticorpos HLA, mulher não multípara, sem histórico de rejeição 
e receptores com mais idade são candidatos a diminuir ou mesmo 
suspendê-lo. HLA elevado pode ser preditivo de problemas com 
a supressão de corticoide35. A incidência de insuficiência renal 
é estimada ao redor de 10% em cinco anos e é atribuída ao uso 
do inibidor calcineurina36 e, em geral, altas doses são usadas nos 
primeiros momentos pós-transplante quando o risco de rejeição 
é grande, seguido por redução gradual da dosagem37. O emprego 
do micofenolato de mofetil diminui o risco de rejeição e mesmo 
do comprometimento da função renal, possibilitando a diminuição 
ou mesmo remoção da corticoidoterapia38,39.

As complicações neurológicas mais frequentes encontradas 
são AVC isquêmico ou hemorrágico, convulsões, encefalopatia, 
infecções do sistema nervoso e neuropatias periféricas40. Dor de 
cabeça, tremor e insônia são sintomas comuns, frequentes na terapia 
de inibidor de calcineurina dose-dependente, sendo necessária a 
estratificação do evento para escolher a melhor terapêutica e suas 
recomendações. A sobrevida dos pacientes transplantados continua 
limitada em parte pelo desenvolvimento da vasculopatia do coração 
transplantado, e a despeito de muitas melhorias na prevenção e 
tratamento de rejeição, não se observou melhorias na incidência 
e mortalidade deste evento41. Os sintomas aparecem geralmente 
quando pouco resta a fazer. Em geral, métodos não invasivos não 
conseguem identificar a presença de obstrução coronária e seu ca-
ráter difuso, em virtude do órgão implantado não possuir conexões 
simpáticas nem parassimpáticas com o hospedeiro, o sintoma típico 
da angina do peito não ocorre. A coronariografia é o método invasivo 
para identificar a patologia, realizada anual ou bianualmente. Placas 
difusas com concêntricas e longitudinais, muitas vezes estimados 
por ultrassom intravascular42 ou mesmo por angiotomografia43.

A profilaxia ao citomegalovírus44, assim como a elimina-
ção do vício do fumo, são fatores terapêuticos a serem observa-
dos, assim como o controle do peso corporal, obesidade e seus 
fatores de risco, diabete, hipertensão e hipolipidemia. Como tra-
tamento à angioplastia coronária, aplicação de stents coronários 
pode ser alternativa terapêutica45 e a cirurgia de revascularização 
miocárdica pode ser indicada em pacientes selecionados46. A 
opção definitiva e resolutiva é o retransplante para os portadores 
de doença vascular do enxerto avançado sem indicação para 
tratamento percutâneo e com disfunção do enxerto47.

A incidência cumulativa do aparecimento de tumores em 
adultos foi 15,1% em evoluções até cinco anos e 31,9% em dez 
anos48, sendo os tipos mais comuns câncer de pele seguido por 
linfomas, próstata, pulmão e mama48. O risco de aparecimento 
de tumores malignos aumenta proporcionalmente ao tempo de 

Figura 1. Fluxograma da Insuficiência Ventricular Direita. IAMVD: 
Infarto de ventrículo direito; TEP: Tromboembolismo pulmonar; RS: 
Ritmo sinusal; AV: Atrioventricular; PEP: Pressão positiva expiratória 
final; ECMO: Circulação extracorpórea.

Figura 2. Fluxograma da Insuficiência Ventricular Esquerda. VE: 
Ventrículo esquerdo; DC: Débito cardíaco; PCP: Pressão capilar 
pulmonar; CEC: Circulação extra-corpórea; BIA: Balão infra-aórtico; 
DAV: Dispositivo assistência ventricular, CVE: Cardioversão elétrica.
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evolução, presença de malignidade pré-transplante, idade avançada 
(maior de 60 anos)49. E necessário alertar ao paciente quanto ao 
aparecimento de alterações na pele que possam ter sinais de malig-
nidade provocando sua detecção precoce e remoção, principalmente 
tipo carcinoma de células escamosas50. Outras pesquisas incluem 
mamografia, exame Papanicolau, PSA, adenopatias, massas anor-
mais palpáveis, raio X de tórax com sinais tumorais nos pulmões e 
adenopatia mediastinal. A terapêutica diz respeito à quimioterapia, 
radioterapia e cirurgia com redução dos níveis de imunossupressão51.

A prevalência de doença renal pós-transplante no 5º ano de 
evolução é de 10,9% e se associa a índices relevantes de mortali-
dade principalmente em pacientes em diálise, e o desenvolvimento 
de insuficiência renal usualmente se manifesta nos primeiros 
seis meses, frequentemente em 30% a 50%52. Os fatores de risco 
incluem hipertensão, aterosclerose cardiovascular, diabete, idade 
avançada, sexo feminino, disfunção renal pré-operatória, insufi-
ciência renal aguda perioperatória, nefrotoxicidade por agentes 
inibidores de calcineurina resultando em arteriopatia progressiva 
com colapso isquêmico glomerular e fibrose túbulo intersticial. Os 
bloqueadores de canal de cálcio tendem a reduzir a vasoconstrição 
arteriolar induzida pelo inibidor de calcineurina, melhorando a 
função renal53, o mesmo acontecendo com angiotensina II54. Outras 
consequências dizem respeito a doenças cardiovasculares, retenção 
de sódio, hipertensão, anemia e doenças ósseas55 e a terapêutica 
melhor a ser aplicada nestes casos é o transplante renal56.

A incidência de diabete pós-transplante é ao redor de 
22%, sendo 32% no quinto ano pós-transplante57 e os riscos pré-
-transplante do aparecimento são história familiar, intolerância à 
glicose e síndrome metabólica58. A aplicação de corticosteroide-
terapia na imunossupressão é associada ao risco de aparecimento 
de diabete pós-transplante59. Os inibidores de calcioneurina e 
tacrolinus possuem efeitos diabetogenos, porém, o segundo pa-
rece ser menos potente60. O controle do diabete pós-transplante 
deve ser rigorosamente monitorizado e tratado devido aos riscos 
de morbilidade, incluindo doença vascular do enxerto61.

Após cinco anos do transplante, 95% dos pacientes 
apresentam hipertensão arterial, devido ao uso de inibidores de 
calcioneurina (cidosporina), entretanto, com uso de tacrolimos 
a incidência é menor62. Terapêutica anti-hipertensiva se refere à 
lisinopril, diltiazem, bloqueadores de canal de cálcio e anlodipina63.

A incidência de osteoporose de 19% e osteopenia 42% 
foi determinada em pacientes pré-transplante com ICC NYHA 
III e IV64, como fatores determinantes incluindo baixas taxas 
séricas de 25 hidroxiostanina D, hipogonadismo, heparinote-
rapia a longo prazo, terapêutica diurética, insuficiência renal e 
hipoparatireoidismo65. A terapia principal para osteoporose é a 
aplicação de bifosfonatos com resultados consistentes.

A gravidez deve ser desaconselhada no primeiro ano 
pós-transplante e subsequentemente planejada, sendo necessária 
revisão completa de terapêutica aplicada, pois pode ser possível a 
presença de medicamentos teratogênicos que devem ser interrom-
pidos ou substituídos antes da concepção. Eventuais comorbidades 
podem ocorrer como hipertensão, diabete, infecção e pré-eclamp-
sia. O risco de rejeição durante e após a gravidez é significante 

e é necessária a manutenção de imunossupressores adequados. 
Contraindicação à gravidez é recomendada a pacientes com do-
ença vascular e disfunção do enxerto. Em adultos transplantados, 
a opção do paciente ou da(o) parceira(o) a esterilização deve ser 
considerada. Em adolescentes, o melhor controle é a contracepção 
hormonal, com a combinação de estrogênio e progesterona oral 
ou dispositivo vaginal. É possível a ocorrência de sangramento e 
ganho de peso, assim como osteosporose nestas circunstâncias.

A disfunção erétil frequentemente ocorre pós-trans-
plante e antes da recomendação da terapêutica específica, pos-
síveis causas iatrogênicas ou psicológicas deve ser excluídas. 
Inibidores da fosfodiasterase 5 ou injeções intracavernosa de 
prostaglandina EI são recomendáveis nestes casos66.

exercícioS fíSicoS e reaBilitação

Pacientes com ICC não somente apresentam respostas car-
diovasculares ao exercício, mas também desenvolvem más adap-
tações nos músculos esqueléticos, incluindo atrofia, diminuição do 
conteúdo mitocondrial, diminuição das enzimas oxidativas, que 
contribui à intolerância ao exercício. Descondicionamento devido 
a hospitalizações prolongadas contribui para reduzir a capacidade 
ao exercício após o transplante. A técnica cirúrgica aplicada, assim 
como a denervação do enxerto, contribui para diminuir a capaci-
dade aeróbica. A despeito do restauro da função cardíaca com o 
transplante, ocorrem anormalidades na circulação periférica e na 
musculatura esquelética67, prolongando a recuperação e a hospita-
lização com diminuição da capacidade aeróbica, que contribui para 
surgimento de hipertensão, diabete tipo 2, obesidade, osteoporose 
e doença vascular do enxerto. Foi demonstrado que o treinamento 
físico nos transplantados sem incidência de rejeição, infecção ou 
efeito cardiovasculares adversos foi benéfico68.

Nos procedimentos cirúrgicos eventuais, poderão 
ocorrer eventualidades relacionadas diretamente à terapia 
imunossupressora, havendo a necessidade de fazer a conversão 
da oral para endovenosa das drogas imunossupressoras, com 
associação de corticoides69 nestas circunstâncias.

A maior indicação para retransplante é a doença vascular do 
enxerto, falência primária e rejeição aguda e a sobrevida é menor 
que o primeiro implante no primeiro ano 52% e cinco anos 38%70. A 
sobrevida é afetada pelo intervalo entre as operações nos primeiros 
seis meses 50% e 75% com intervalos de dois anos47. A evolução 
pós-operatória imediata e tardia não difere do primeiro evento.

Boa parte dos pacientes transplantados não são aderentes 
ao regime terapêutico prescrito, oscilando ao redor de 75% 
dos casos, aumentando riscos de rejeições e mesmo óbito. As 
razões são multifatoriais, incluindo aspectos socioeconômicos 
(baixa idade, suporte social e familiar, problemas financei-
ros), psicossociais (depressão, droga adição), relacionados a 
tratamento (efeitos colaterais por estresse) relacionados ao 
paciente (desconhecimento, estilo de vida inadequado e crenças 
errôneas). É necessária rigorosa seleção psicológica pré-trans-
plante e acompanhamento a longo prazo após o procedimento.

Recomendações em relação à biópsia endocárdica dizem 
respeito ao momento do implante do enxerto no receptor. É 
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necessário que a anastomose da veia cava superior não tenha 
qualquer ressalto, pois tendo em vista que o acesso à biópsia é 
geralmente pela jugular interna direita, pode ocorrer uma lesão 
neste local quando da introdução da bainha e mesmo do biótomo, 
ocasionando hemorragia grave, que requer intervenção cirúrgica. 
Outro aspecto diz respeito ao posicionamento da extremidade 
do biótomo na parede livre do ventrículo direito sob controle 
radiológico para retirada de fragmentos de miocárdio, evitando, 
assim, eventuais lesões nas cordas da valva tricúspide com 
subsequente prolapso não competente.
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Diferentes opções  de doses 
para  melhor flexibilidade 
no tratamento:

EXFORGE HCT™ valsartana + hidroclorotiazida + besilato de anlodipino
Forma Farmacêutica e apresentações: comprimidos revestidos de 160/12,5/5 mg, 160/12,5/10 mg, 160/25/5 mg, 160/25/10 mg ou 320/25/10 mg. Embalagens contendo 14 ou 28 comprimidos revestidos. Indicação: tratamento da hipertensão essencial. O medicamento 
de combinação fi xa não é indicado como terapia inicial na hipertensão. Posologia: um comprimido de Exforge HCT™ 160/12,5/5 mg ou Exforge HCT™ 160/12,5/10 mg ou Exforge HCT™ 160/25/5 mg ou Exforge HCT™ 160/25/10 mg ou Exforge HCT™ 320/25/10 mg ao dia. 
Contraindicações: hipersensibilidade a qualquer componente do Exforge HCT™ ou derivados de sulfonamida; gravidez; anúria; uso concomitante com alisquireno em pacientes com diabetes tipo 2. Advertências/Precauções: •Evitar o uso em mulheres que planejam engra-
vidar e que estão amamentando. •Risco de hipotensão em pacientes com depleção de sódio e/ou volume. •Deve-se ter cautela quando administrar Exforge HCT™ a pacientes com comprometimento renal ou lúpus eritematoso sistêmico. •Como com outros diuréticos tiazidi-
cos, a hidroclorotiazida pode causar hipocalemia, a qual pode favorecer o desenvolvimento de arritmias cardíacas induzidas por digitálicos. •Deve-se ter cautela em pacientes com hipocalemia, hiponatremia, hipercalcemia ou hiperuricemia sintomática. •Não há dados dispo-
níveis em pacientes com estenose da artéria renal unilateral ou bilateral, estenose em rim único ou após transplante renal recente. •Alteração no balanço eletrolítico sérico (monitoramento recomendado), na tolerância à glicose e nas concentrações séricas de colesterol, tri-
glicérides e ácido úrico. •Não recomendado a pacientes abaixo de 18 anos de idade. •Deve-se ter cautela em pacientes com insufi ciência hepática ou distúrbios biliares obstrutivos. •Cautela em pacientes que apresentaram agioedema com Exforge HCT™ ou com histórico 
de angioedema com outros fármacos. Descontinuar imediatamente Exforge HCT™ e não readministrá-lo. •Cautela em pacientes com insufi ciência cardíaca, insufi ciência cardíaca crônica grave ou outras condições com ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
Pode ocorrer comprometimento da função renal. •Cautela em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Agravamento da angina e infarto agudo do miocárdio podem ocorrer após o inicio ou aumento da dose de anlodipino, particularmente em pacientes com doença arterial 
coronariana obstrutiva grave.  •Assim como com todos os outros vasodilatadores, cuidado especial em pacientes que sofrem de estenose mitral ou aórtica ou cardiomiopatia hipertrófi ca obstrutiva. •Glaucoma agudo de ângulo fechado. •Cautela em pacientes com alergia ou 
asma. •Evitar uso concomitante com alisquireno em pacientes com insufi ciência renal grave (TFG < 30 mL/min). •É necessário precaução na coadministração de Exforge HCT™ com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno. Gravidez: contraindicado. 
Lactação: não recomendado. Interações: •O uso concomitante com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno pode aumentar a incidência de hipotensão, hipercalemia e alterações na função renal. É recomendada a monitoração da pressão arterial, função 
renal e eletrólitos quando houver uso concomitante com estes medicamentos. •Monitoramento é necessário quando usado concomitantemente com lítio. •Cautela quando usado concomitantemente com medicamentos que possam aumentar os níveis de potássio. Monitora-
mento das concentrações séricas de potássio é recomendado. •Monitoramento das concentrações séricas de potássio quando usado com relaxantes musculares (ex.: derivados cumarínicos). •Cautela se combinado com outros anti-hipertensivos. •Cautela com fármacos que 
causam hipocalemia (ex.: corticosteroides, ACTH, anfotericina, penicilina G, carbenoxolona, antiarrítmicos). •monitoramento do equilíbrio eletrolítico plasmático com medicamentos que causam hiponatremia (por exemplo, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes). • 
O tratamento concomitante com AINEs, incluindo inibidores da COX-2, pode diminuir os efeitos anti-hipertensivos. Monitoramento da função renal com AINEs e inibidores da COX-2. •A dose máxima de sinvastativa é 20 mg quando coadministrada com anlodipino. •Cautela no 
uso concomitante de anlodipino com inibidores da CYP3A4 (por ex.: cetoconazol, itraconazol e ritonavir), pois pode ocorrer aumento das concentrações plasmáticas de anlodipino. •Cautela no uso concomitante de anlodipino e indutores da CYP3A4. Monitoramento dos efeitos 
clínicos é recomendado. •A coadministração com inibidores do transportador de captação (rifampicina e ciclosporina) ou transportador de efl uxo (ritonavir) pode aumentar a exposição sistêmica à valsartana. •Alteração do balanço eletrolítico com glicosídeos digitálicos. 
•Cautela com insulina e agentes antidiabéticos orais. •Cautela com resinas de troca aniônica, alopurinol, amantadina, diazóxido, medicamentos citotóxicos, agentes anticolinérgicos, vitamina D, sais de cálcio, ciclosporina, metildopa, aminas pressóricas (por ex.: noradrenalina), 
barbitúricos, narcóticos e álcool. Reações adversas: anlodipino: reações adversas comuns e incomuns: cefaleias, sonolência, tonturas, palpitações, rubor, dor abdominal, náuseas, edema, fadiga, insônia, alterações de humor incluindo ansiedade, tremor, hipoestesia, disgeu-
sia, parestesia, síncope, alteração visual, diplopia, zumbido, hipotensão, dispneia, rinite, vômitos, dispepsia, boca seca, constipação, diarreia, alopecia, hiperidrose, prurido, erupção cutânea, púrpura, descoloração da pele, fotossensibilidade, dor nas costas, espasmo muscular, 
mialgia, artralgia, distúrbios urinários, noctúria, polaciúria, ginecomastia, disfunção eréctil, astenia, dor, mal-estar, dor no peito, perda de peso, aumento de peso. Reações adversas muito raras: hiperglicemia, hipertonia, taquicardia ventricular, tosse, gastrite, hiperplasia 
gengival, icterícia, urticária. Reações adversas muito raras, mas potencialmente grave: trombocitopenia, leucocitopenia, reações alérgicas, neuropatia periférica, arritmia, bradicardia, fi brilação atrial, infarto do miocárdio, vasculite, pancreatite, hepatite, angioedema, eritema 
multiforme, síndrome de Steven-Johnson, aumento das enzimas hepáticas (principalmente consistente com colestase). valsartana: reações adversas incomuns: vertigem, tosse, dor abdominal, fadiga. Frequência desconhecida: dermatite bolhosa, erupção cutânea, prurido, 
diminuição da hemoglobina, diminuição do hematócrito, hipercalemia, elevação dos valores de função hepática incluindo aumento da bilirrubina sérica, mialgia, aumento da creatinina sérica. Frequência desconhecida, mas potencialmente grave: hipersensibilidade incluindo 
doença do soro, vasculite, angioedema, disfunção e insufi ciência renal, trombocitopenia, neutropenia. Reações também observadas durante os estudos clínicos, independentemente da sua associação causal com o medicamento em estudo: artralgia, astenia, dor nas costas, 
diarreia, tontura, dor de cabeça, insônia, diminuição da libido, náuseas, edema, faringite, rinite, sinusite, infecção do trato respiratório superior, infecções virais. hidroclorotiazida: reações adversas muito comuns e comuns: hipocalemia e aumento de lipídios no sangue, hi-
pomagnesemia, hiperuricemia, hiponatremia, urticária e outras formas de erupção cutânea, diminuição do apetite, náuseas leves e vômitos, hipotensão ortostática, impotência. Reações 
adversas raras e muito raras, mas potencialmente graves: icterícia ou colestase, desconforto abdominal, reações de fotossensibilidade, hiperglicemia, glicosúria e agravamento do estado 
metabólico do diabetes, distúrbios do sono, depressão, defi ciência visual, pirexia, arritmias cardíacas, discrasias sanguíneas, vasculites, lúpus eritematoso, necrólise epidérmica tóxica, erite-
ma multiforme, pancreatite, pneumonite, edema pulmonar, erupção cutânea com ou sem difi culdades em respirar (reações de hipersensibilidade), alcalose hipoclorêmica, hipercalcemia, 
vômitos ou diarreia graves ou persistentes, trombocitopenia com ou sem púrpura, agrunolocitose, leucopenia, pancitopenia, depressão da medula óssea, anemia hemolítica ou aplástica, in-
sufi ciência renal ou alterações renais, glaucoma de ângulo fechado agudo. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1053. Informações completas para prescrição 
disponíveis à classe médica mediante solicitação. BSS 31.10.13

1. 1. Gradman AH, Basile JN, Carter BL, Bakris GL; American Society of Hypertension Writing Group. Combination therapy in  hypertension. JASH. 2010;4:42–50.

As imagens dos comprimidos são meramente ilustrativas e não refl etem a imagem real dos medicamentos.
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Contraindicações: hipersensibilidade a qualquer componente do Exforge HCT™ ou derivados de sulfonamida; gravidez; 
anúria; uso concomitante com alisquireno em pacientes com diabetes tipo 2. Interação medicamentosa: O uso concomitante 
com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno podem aumentar a incidência de hipotensão, hipercalemia 
e alterações na função renal. É recomendada a monitorização da pressão arterial, função renal e eletrólitos quando houver 
uso concomitante com estes medicamentos.
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